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Slávnostné otvorenie  

školského roka 

2019/2020 

     Spojená škola otvorila svoje brány  2. septembra 2019. Všet-

kých žiakov, rodičov a zamestnancov privítala pani zástupkyňa, 

Mgr. Marcela Birošová. 

Z príhovoru pani zástupkyne: 

Vážení rodičia, milí žiaci, vážení kolegovia! 

     Všetkých vás srdečne vítam v našej škole pri otvorení nového 

školského roka. Som rada, že sme sa opäť stretli a dúfam, že leto 

poskytlo žiakom, ako aj učiteľom dostatok času na oddych a získa-

nie nových síl do ďalšej práce. 
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     Ocitáme sa po letných prázdninách znovu v školskej realite. 

Škola pre vás, milí žiaci, vytvára prostredie pre získanie vzdelania, 

pripravuje vás na život ako schopných mladých ľudí a veľakrát je 

miestom nových zážitkov, radostí z úspechu, či napredovaní.  

     Každoročne pre vás učitelia organizujú rôzne akcie, podujatia 

a pripravujú aktivity, kde môžete uplatniť svoj talent a schopnosti. 

Na oplátku im svojimi úspechmi dokážete, že ich snaha vás niečo 

naučiť nebola zbytočná. 

Milí rodičia, 

nakoľko i vy ste nesmierne dôležitým článkom v reťazci výchovy 

a získavania vzdelania vašich detí, nevyhýbajte sa spolupráci so 

školou a rodičovským povinnostiam. 

     Napokon mi dovoľte, vážení učitelia, aby som vám venovala 

veľkými písmenami napísané slová môjho príhovoru. Ste zdrojom 

tvorivosti, úspešných krokov vašich žiakov, ale veľakrát aj zdrojom 

trpezlivosti, či sebazapierania. Prajem vám do ďalšieho školského 

roku najmä veľa pevného zdravia, tvorivých síl a invencie. Nech 

Vás ani v tomto období, kedy naše školstvo prechádza rôznymi eta-

pami zmien, neopúšťa pracovný elán a chuť odovzdať žiakom to, 

o čo sa snažíte.  

     Na záver Vám všetkým prajem dostatok síl a energie do práce v 

novom školskom roku. 
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     Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú podujatím, ktoré vzniklo 

v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Koná sa v 50 štátoch Európy, 

ku ktorým sa Slovenská republika pridala v roku 1993.  

     Cieľom týchto dní je stimulovať záujem o európske kultúrne de-

dičstvo, zvyšovať povedomie o ňom a informovať verejnosť 

o potrebe chrániť ho. Aby sme si aj my pripomenuli kultúrne dedič-

stvo našich predkov, zorganizovala naša škola dňa 10.09.2019 Reme-

selné dni, na ktorých boli pripravené ukážky tradícií folklóru, častí 

krojov, keramiky, výšiviek a ukážky remesiel, z ktorých mnohé, aj 

keď zmodernizované, pretrvávajú v dnešnej modernej dobe. Pretože 

sa človek cíti lepšie ak je sýty, bola pre všetkých pripravená aj malá 

ochutnávka tradičných ľudových jedál, (marikľa, zemiakové placky, 

fazuľová a kapustová polievka) ale aj bylinkových čajov spracova-

ných žiakmi z odborného učilišťa.  

Akciu pripravila a koordinovala p. zást.  Mgr. Marcela Birošová 
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Pochod  zdravia  

V piatok 18.10.  sa na školskom 

ihrisku uskutočnilo podujatie  

„Pochod zdravia“, ktorého sa 

zúčastnili žiaci poobedňajšej 

zmeny.  

Cieľom bolo upevňovať u žiakov poznatky o bezpečnosti na cestách 

pri ceste do a zo školy a správania sa v dopravnom prostriedku, upev-

ňovať poznatky z environmentálnej výchovy - zber a triedenie odpadu 

a športovými aktivitami predchádzať protispoločenským javom. Podu-

jatie sa uskutočnilo v spolupráci koordinátorov environmentálnej 

a dopravnej výchovy. Pred samotnou akciou sa uskutočnili besedy 

v triedach. Žiaci si pripomenuli, ako sa máme správať na ceste, ako 

predísť nehode  a oboznámili  sa s dôležitosťou reflexných prvkov na 

oblečení, hlavne teraz, v zime.  
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 Vedeli ste, že aj farba oblečenia má  

vplyv na viditeľnosť človeka? 

      Na mieste podujatia žiaci 

súťažili a cvičili na rôznych 

športových stanovištiach.  

     Po skončení športovej časti  

žiaci pod vedením svojich uči-

teľov  zbierali odpad do pripra-

vených vriec. Podujatie splnilo 

svoj cieľ a všetci sa v dobrej 

nálade rozišli. 

Pochod zdravia koordinovali: 

Mgr. Eva Macková 

Mgr. Iveta Rychtáriková 
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Exkurzia: smer 

HORNBACH 

     Dňa 17.9.2019 (v utorok), v rámci odborného výcviku sme sa so žiak-

mi Odborného učilišťa, odbor: Obchodná prevádzka – príprava, predaj 

a skladovanie tovaru zúčastnili exkurzie novootvoreného obchodného do-

mu Hornbach na ulici Rusínskej v Prešove.  

     Žiaci si prezreli jed-

notlivé oddelenia 

s rôznymi druhmi po-

núkaného  tovaru, ich 

uskladnením 

v regáloch, policiach, 

v záhrade, na parkovi-

sku, v sklade. 

V samotnom obchode 

ponúkajú: stavebný 

materiál (farby, podlahy, ob-

klady, okná, dvere, elektro...), 

záhradný materiál (záhradné 

domčeky, kvety, okrasné 

stromčeky...) a zariadenie do 

interiérov bytov (kuchyňa, kú-

peľňa...).  

     Žiakom sa exkurzia páčila, 

najmä rôzne pracovné náradia. 

Mohli si prezrieť prácu  zamestnancov na predajni, ich postoj a správanie. 

Žiakov sprevádzali PaedDr. Janka Straková a PaedDr. Zuzana Pavlíková. 
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Deň úcty k starším 

     Letné dni sa pomaly pominuli a prišiel október. V tomto mesiaci máme 

možnosť prejaviť svoj obdiv a vďačnosť našim starým rodičom. Pri príle-

žitosti mesiaca úcty k starším sa 24. októbra 2019 v komunitnom centre 

naši žiaci zúčastnili slávnostnej besiedky pre starkých, do ktorej prispeli 

krátkym kultúrnym programom.  

     Svojím vystúpením potešili prítomných aj deti materskej školy a Zá-

kladnej školy v Chminianskych Jakubovanoch. Veríme, že aj v budúcom 

roku sa opäť stretneme a zažijeme príjemne strávené popoludnie. 

Program pripravili: Ing. Eva Gregová, Mgr. Peter Pekľanský, Mgr. Zuza-
na  Madziková, Mgr. Júlia Demeterová 
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Deň otvorených dverí na SOŠ gastronómie a  

služieb v Prešove  

      Dňa 24.10.2019 sme sa so žiakmi Odborného učilišťa zúčastnili „Dňa 

otvorených dverí na SOŠ gastronómie a služieb v Prešove“.  

     Pri vstupe do budovy školy nás privítala poverená učiteľka a pridelila 

nám hostesky, ktoré nás sprevádzali po priestoroch budovy školy. V jed-

notlivých učebniach sme sa oboznámili s učebnými odbormi formou pre-

zentácie. Absolvovali sme aj vyučovacie hodiny z cudzích jazykov, mar-

ketingu, hygieny, chémie, administratívy a korešpondencie... Na týchto 

hodinách boli našim žiakom učiteľmi prezentované: zvyky, tradície, pa-

miatky, aktivity, jedlá... spojené s ochutnávkou. Žiakom sa páčilo chemic-

ké laboratórium - pozeranie cez mikroskop a rôzne chemické pokusy, kto-

ré im boli predvedené vyučujúcimi chémie priamo pred ich očami.  
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     Novým odborom na škole je – „hygiena“. Žiaci sa dozvedeli o svojom 

životnom štýle, životospráve formou krátkeho testu, ktorý si spolu s vyu-

čujúcou vyhodnotili. Na chodbách školy sme sa občerstvili miešanými ne-

alko drinkami, ktoré nám pripravili študenti danej školy.  

     Zaujal nás Carving – vyrezávanie do jesenných plodov, zeleniny –

kytice, dekorácie... a to prostredníctvom špeciálnej sady nástrojov. Oboz-

námili nás s aktivitami školy (ples, imatrikulácia, Sweet Cup...), spoluprá-

cou so zahraničím a praxou študentov v zahraničí a u nás v Prešove v ob-

chodných domoch Lidl, Kaufland, Tesco...pričom poukázali aj na samotné 

duálne vzdelávanie. V reštaurácii „Sen“ si žiaci pozreli jednotlivé kuchy-

ne – stolovanie, jedlá, ktoré boli spojené s degustáciou. Našim žiakom 

chutili dolky, mafiny, perníky, ktoré si mohli vyzdobiť a zjesť. Bol to pre 

nás pekný a nezabudnuteľný deň. 

 S príjemnou náladou, dobrými pocitmi a novými nápadmi sme sa šťastne 

vrátili. 
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Oživenie slovanských zvykov a obyčajov 

     Prvý november patrí sviatku všetkých svätých. V tento deň si 

pripomíname našich predkov, ktorí už nie sú medzi nami. 

     Prvonovembrový týždeň sa aj na našej škole niesol v duchu 

slovanských zvykov a obyčajov. Spolu so žiakmi sme sa poroz-

právali aj o krásnom slovanskom zvyku vyrezávania svetlonosov. 

Pamätáte sa ešte kto to bol Svetlonos?  

Nie? Tak  my Vám o ňom ešte napíšeme.  
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    Svetlonos bol taký zlý, že keď zomrel vyvrhlo ho samo peklo, ale 

diabol mu dal na cestu žeravé uhlíky a on si ich dal do vydlabanej 

repy, tekvice. Zvádzal ľudí  zo správnej cesty.                 

     Túto starú legendu sme si pripomenuli aj tým, že sme spolu s 

triednymi učiteľmi vyrobili v tento deň nádherné jesenné dekorácie 

(svietničky, lampáše, obrazy zo živej prírody...), ktoré zdobili vesti-

bul školy celý november. No a čo by ste si mali o Svetlonosovi urči-

te zapamätať? Že keď raz stretnete Svetlonosa, nenechajte sa zviesť 

na zlú cestu a snažte sa o to, aby z Vás mali radosť rodičia, kamaráti 

a učitelia.  

Koordinátorky akcie: Mgr. L. Červenická,PhD. a Mgr. E. Kucharská 
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Aktuality zo Zelenej školy 

     Ako už všetci veľmi dobre vieme, naša škola je zapojená 

v programe ZELENÁ ŠKOLA. V tomto školskom roku pokračujeme 

v dvojročnom certifikačnom období, v ktorom sme si zvolili za našu 

prioritnú tému POTRAVINY.  

     Veľmi dobre sa nám darí napĺňať náš ENVIRONMENTÁLNY 

AKČNÝ PLÁN a pokračujeme v jeho plnení ďalšími aktivitami. 

     Prvou aktivitou, ktorú sme zrealizovali, bolo rovesnícke vzdeláva-

nie pod názvom JEDZ LOKÁLNE A SEZÓNNE. Členovia kolégia 

oboznámili prostredníctvom prezentácie a rozhovoru svojich spolu-

žiakov s pojmami ako lokálne alebo miestne potraviny, sezónne po-

traviny, sezónny kalendár potravín a vysvetlili im, aké sú klady jede-

nia takýchto potravín.  
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                         Aby tomu žiaci lepšie porozumeli, pripravili si pre 

nich aj ochutnávku vlastnoručne zhotovených jedál zo zeleniny 

a ovocia, ktoré sme vypestovali na našom školskom pozemku. Žiaci 

ochutnali lečo, cuketovú a mrkvovo – paradajkovú nátierku, jablkovú 

výživu, sušené a zavárané  jablká a jablkovo – mrkvový šalát. Všet-

kým veľmi chutilo. Vďaka ďalšej aktivite sme opustili priestory na-

šej školy a vybrali sme sa do skutočného sveta, aby sme videli, ako 

sa naše lokálne vypestované ovocie a zelenina spracúvajú v praxi. 

Navštívili sme firmu GAZDOVIA vo Veľkom Šariši. Ako už jej ná-

zov napovedá, táto firma sa zaoberá predajom a výrobou potravín, 

ktoré pochádzajú od slovenských gazdov a gazdín. Všetko čo ponú-

kajú je teda tradičné a pochádza zo Slovenska. Videli sme, ako sa va-

rí lekvár, ako sa pripravujú domáce pirohy či lokše, ako sa spracúva 

ovocie či zelenina a ako sa potraviny balia, aby mohli putovať 

k zákazníkom. Všetko, čo sme videli bolo pre nás veľmi poučné 

a obohacujúce. Vďaka za to, že nám to bolo umožnené patrí majite-

ľom firmy, ako aj pani učiteľkám, ktoré nám tento výlet sprostredko-

vali. 

Máme veľa pekných zážitkov a pozitívnych dojmov a tešíme sa už na 

ďalšie aktivity, ktoré nás spoločne čakajú.                                                            

                                                     Tím Zelenej školy. 
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Stolnotenisový turnaj 

     Dňa 16.10.2019 sa uskutočnilo obvodné kolo 

v stolnom tenise žiakov stredných škôl prešovského 

okresu. Turnaj sa uskutočnil v ZŠ Sibírska, Prešov a 

zúčastnilo sa ho 10 družstiev, rozdelených do 3 sku-

pín. 
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     Naše družstvo v zložení Gabriel Žiga (II.S), Marek Ho-

lub, Daniel Holub (II.OP), Erik Mirga (I.P)  odohralo  najprv 

zápasy v skupine proti Strednej odbornej škole podnikania, 

Prešov (4:2) a SPŠ Elektrotechnická, Prešov (0:4).  

     Po 1 výhre a 1 prehre sme postúpili a nášho nasledujúceho 

súpera SOŠ Gastronómie a služieb, Prešov sme zdolali 4:3. 

V semifinále sme neuspeli proti SPŠ Strojnícka, Prešov 0:4. 

V zápase o konečné 3. miesto sme podľahli družstvu Gymná-

zia Jána Adama Raymana 1:4 a obsadili sme pekné štvrté 

miesto. Chlapcom patrí veľká vďaka za ich zodpovedný 

a bojovný výkon, ktorý predviedli vo všetkých zápasoch tur-

naja. 

Žiakov na  súťaž  pripravili Mgr. Daniel  Lanščák , Mgr. Peter Maček. 
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Európsky týždeň športu 

„Be Active“ 

     Prvý októbrový týždeň sa aj naša škola pripojila k 5. roč-

níku Európskeho týždňa športu. Ide o iniciatívu Európskej ko-

misie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tá-

to kampaň nabáda k pohybu nielen počas tohto týždňa, ale po 

celý rok. 

      

Kým väčšina žiakov 

v triedach sa mala mož-

nosť oboznámiť 

s niektorými druhmi špor-

tov prostredníctvom pre-

zentácie, či vymaľovať ob-

rázok, zástupcovia jednot-

livých ročníkov starších 

žiakov zahrali krátky fut-

balový turnaj na školskom 

ihrisku. Futbalový turnaj 

prebehol hladko aj na-

priek tomu, že sa ho zú-

častnilo 40 žiakov.  
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     Po turnaji nasledovali štafetové súťaže, v ktorých každú 

triedu reprezentovalo štvorčlenné družstvo. Žiaci si zmerali 

svoje sily v ôsmich disciplínach, ktoré žiaci vykonávali samo-

statne alebo vo dvojiciach. Rivalita medzi žiakmi bola obrov-

ská. V každom prípade, hlavný cieľ - zašportovať si a zabaviť 

sa, bol splnený.  

Výsledky štafiet:  

starší žiaci   mladší žiaci 

   1. miesto - I.A     1. miesto -  5.B 

   2. miesto - I.P      2. miesto - 6.C a 4.A 

   3. miesto - II.S    3. miesto - 6.B 
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Výroba a aranžovanie vencov 

      Spolu s našimi žiakmi odborného učilišťa a praktickej školy sme sa 

rozhodli pripraviť na slávenie Sviatku všetkých svätých a Pamiatku zos-

nulých vlastnoručnou výrobou spomienkových vencov.  

     Žiaci jednotlivých odborov si v prípravnej fáze počas odborného vý-

cviku pripravili slamené a prútené korpusy. V piatok 25. októbra 2019 

sme ich na školskom podujatí „Výroba a aranžovanie vencov“ dotvorili 

čačinou, kvetmi a prírodnými materiálmi podľa vlastnej fantázie. Vý-

sledky práce jednotlivých tried boli kladne ocenené aj vedením školy. 

Úctu voči svojim predkom žiaci prejavili zanesením vencov na hroby 

svojich príbuzných.  
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Janko a Marienka 

     Aj  tento školský rok nás prišli pobaviť herci svojimi predstave-

niami.  V októbri sme u nás privítali hercov s predstavením klasickej 

rozprávky „Janko a Marienka“, v ktorej, ako vieme, zlá ježibaba 

skončila v peci.  

      V novembri sme si zase pozreli predstavenie „Mrázik“, ktoré 

bolo trošku netradičné, ale o to zábavnejšie, pretože herci do predsta-

venia zapojili aj učiteľov a žiakov, ktorí si mohli vyskúšať nielen rolu 

diváka, ale aj rolu herca na vlastnej koži. Pri pesničkách sme všetci 

prežili príjemné dopoludnie. 
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Látkové tekvičky pre  

šikovné ručičky 

 1. Najprv sme si vystrih-

li z látky kruh, podľa po-

žadovanej veľkosti. 

2. Kruh sme v hornej 

časti prešili tak, aby sme 

ho mohli neskôr stiah-

nuť. 

3. Vzniknutý tvar sme 

vyplnili materiálom na 

vankúše – molitan. 

4. Po naplnení sme tek-

vičky stiahli, zošili. 

5. Na záver sme vyzdo-

bili hornú časť –listy, 

stopka. 

Potom sme sa už iba tešili z nášho 

výsledku. Páči sa to aj vám? 
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Inšpirácia-Plstené kvety 

 

Viem, že existuje veľa návodov pre 

výrobu plstených kvetov – ale chcela 

som ukázať tento, pretože je to tak ne-

skutočne jednoduché a ešte jedno-

duchšie! Žiadne šablóny, žiadne sledo-

vanie na plsti. 

Budeme potrebovať: 

• 1 kus z plsti (filc) na kvety 

• 1 list z plsti (alebo kúsky) na listy 

• taviaca- lepiaca pištoľ 

• nožnice 
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