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V novej škole 
 

Už v piatom ročníku som sa rozhodla, kam chcem ísť na strednú školu. 

Táto škola je jediná, na ktorej sa dá študovať študijný alebo učebný dober chov koní a 

jazdectvo.  

Ja som si vybrala práve ten učebný odbor, pretože na ňom  je viacej praxe ako na tom 

študijnom  odbore. Na  tomto odbore sme týždeň v škole a týždeň na praxi. Možno Vám 

napadne otázka: „ Čo na tej praxi robíte?” Robíme všetko okolo tých najúžasnejších, 

najkrajších štvornohých tvoroch na svete. Je to jediné zviera, ktoré športuje zároveň s 

človekom. No a koniec koncov ako sa vraví: „Kôň bez jazdca je stále koňom, ale jazdec bez 

koňa je iba človekom.” Jazda na nich je to najkrajšie, čo môže človeka postretnúť. Ak jazdec s 

koňom splynú v jedno, jazda sa stane pôžitkom.  

A trieda? V triede sme výborný kolektív. A v triede nie sme iba koničkári, ale máme tu aj 

mechanizátorov lesnej výroby. Ba máme tu aj jednu mechanizátorku lesnej výroby.  A pani 

profesorky a profesori vravia, že je to rarita. Som veľmi rada, že môžem byť žiačkou tejto 

školy. 

        Rebeccca Čermáková, I.KM 

 

 

Moje prvé dojmy boli zmiešané. Nová škola, noví ľudia, nové prostredie.  

Prvý deň som mal trošku obavy. Obavy z nových  učiteľov a aké náročné bude 

štúdium. Po prvom dobrom dni nasledovali ďalšie dobré dni, až odrazu bol koniec 

mesiaca. Ani som sa nenazdal, ako rýchlo uteká čas.  Každý deň sa dozviem niečo 

nové. Postupom času sa mi tu začalo páčiť. Je tu niečo pozitívne, ale aj negatívne.  S 

novou školou som zatiaľ spokojný. 

         Kristián Chalko, I.KM 
 

 

Na prvý pohľad sa zdá, že škola je celkom malá, ale zdanie klame. Škola má veľa učební, 

priestorov a taktiež aj prírody. Veľmi sa mi tu páči. Profesori a profesorky sú veľmi milí. 

Teším sa na budúce roky na tejto škole. Dúfam, že budú úspešné. Som rada, že som sa sem 

dostala a že tu môžem študovať.  Myslím, že sa môžem tešiť aj z triedneho profesora. Snaží sa 

nám pomáhať a vychádzať nám v ústrety. Tiež som veľmi rada, že som spoznala veľa dobrých, 

zaujímavých ľudí, s ktorými si celkom dobre rozumiem.  

Už sa teším na ďalšie mesiace a roky na tejto škole. Verím, že sa rozlúčime v dobrom a všetci 

sa dostaneme k maturite.  

         Katarína Svorčíková, I.CD 
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Nemala som z toho dobrý pocit, bála som sa nového kolektívu a či ma niekto zoberie 

do svojej partie. Párkrát som už prepadla a v tejto škole som už niekoľko rokov. 

Nikto ma nevedel nakopnúť do učenia, až dokým som nestretla  teraz moju najlepšie 

kamarátku Alenku. Spolu sa učíme a celkom mi to ide!  

Som žiačkou I.KM, pretože milujem kone. Učiteľov tu už poznám a ľudí tiež. Mám 

super kolektív a skvelého triedneho profesora. So všetkými si vychádzam, nemám s 

nikým nezhody a na to som veľmi pyšná.   

Ale môj úplne prvý dojem zo školy bol veľmi zlý. Mala som strašný pocit, pretože 

som sem nastúpila ako 16-ročná zo Základnej školy v Bernolákove. Horko-ťažko som 

sa zmierila, že už neuvidím moje bývalé spolužiačky zo základnej. Keď som v 

septembri videla všetky tie pohľady detí, boli dosť nepriateľské! Nevedela som, či 

mám plakať alebo sa smiať. Tých ľudí som videla prvýkrát v živote. Dom som sa 

trochu trápila. S rodičmi som sa bavila o tom, že čo ak ma neprijmú?  na druhý deň 

som išla do školy s čudným pocitom, ale verila som, že všetko dobre dopadne. Prvá 

hodina bola zoznamovacia. Veľa sme sa nesmiali. Po čase mi padol kameň zo srdca, 

pretože z tých škaredých tvári vznikli kamaráti a  super ľudia. Prestávky sme tvárili 

hlavne v školskom bufete.  

Teraz v I.KM som si našla skvelé kamarátky, rozumieme si a nemáme medzu sebou 

žiadne konflikty. Profesori sú tu fajn a dá sa s nimi v pohode vychádzať. 

 

       Simona Poszert-Schwarzová, I.KM 

 

 

Od septembra tohto roka navštevujem strednú školu. Bola to pre mňa veľká zmena. Odišiel 

som zo školy, kde som sa učil deväť rokov a spoznal som novú školu a nových spolužiakov. 

Mal som zo všetkého zmiešané pocity, ale už po týždni som si začal zvykať.   

Najskôr som mal obavy, ako si zvyknem na skorší začiatok vyučovania, na skoršie vstávanie, 

ale nerobilo mi to problém. Výhodou je, že vyučovanie končí skôr. Prostredie školy sa mi 

veľmi páči. Cez prestávky sa môžeme prejsť k jazierku s rybami alebo pozrieť zvieratá. Som 

rád, že sa v škole nachádza aj telocvičňa s posilňovňou a veľká bežecká dráha s futbalovým 

ihriskom, basketbalovým ihriskom a tenisovými kurtmi. V triede som si našiel nových 

kamarátov a zvykol som si na nových profesorov. 

Myslím si, že ma čakajú neľahké, ale zato príjemné štyri roky štúdia, počas ktorého zažijem 

veľa veselých chvíľ s novými spolužiakmi a získam nové vedomosti. Som spokojný, že som sa 

rozhodol pre túto strednú školu. 

 

         Roman Noháčik, I.CD  
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Návšteva hvezdárne Hurbanovo 

20.10.2014 - Tak ako aj minulý rok predmetová komisia prírodovedných predmetov 

zabezpečila návštevu hvezdárne v Hurbanove. Zúčastnili sa jej triedy 3.KM, 2.E 

a 3.AB. Boli to teda tie triedy, ktoré v nej neboli pred rokom, hoci sme v nej boli 

trikrát. 

         Asi po 1,5 hodine jazde autobusom nás privítal sprievodca, ktorý nás formou 

video prezentácie zoznámil s históriou hvezdárne. Tiež odpovedal aj na naše otázky 

(hlavne sa teda pýtali vyučujúci) o vesmíre, živote hviezd, planéte Pluto, 

raketopláne, Hubbleovom teleskope a o návšteve planéty Mars. Potom sme sa 

presunuli do absolútnej tmy Planetária, kde sme spoznávali rozmiestnenie súhvezdí 

a planét Slnečnej sústavy. Keďže sme boli aj tu príjemne zvedaví, dostali sme ako 

bonus rozprávku o „Krave na Mesiaci.“ Bola kreslená staromódnou grafikou, ale 

svojim obsahom veľmi výstižná a moderná. Po pobyte v tme sme sa presunuli do 

príjemného slnečného svetla prírodného parku hvezdárne. Odfotili sme sa pred 

historickou budovou pôvodnej hvezdárne, ktorú v roku 1871 založil Mikuláš 

Konkoly-Thege. Niektorí využili možnosť navštíviť tieto priestory s ďalekohľadom 

v otváracej kupole strechy. Ostatní zatiaľ skúmali slnečné hodiny, ktoré boli 

súčasťou sochy v strede parčíka. Po prechádzke po parku nastal čas odchodu, 

pretože nás v škole čakal obed, ktorý sme museli včas stihnúť. 

       Určite sa sem vrátime. Možno aj 

skúsime navštíviť iné hvezdárne 

Slovenska. Zatiaľ si užívajte príjemné 

chvíle na našej matičke – Modrej planéte 

Zem. Ostávajte s pozdravom “ 30 sekúnd 

na Mars !“  

od Anky M., Anky B., Simonky a Vilka 
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Athény – Grécko 

Ako sa už stáva zvykom aj na začiatku 

školského roka naši študenti strávili 

týždeň v zahraničí. Podarilo sa nám 

zrealizovať projekt, ktorého obsahom 

bolo vzájomné priblíženie našich 

kultúr a zdokonaľovanie jazykových 

zručností. 

 Prvý deň. Prišli sme na Aténske 

letisko, kde na nás už čakali naše 

rodiny s príjemným úsmevom na 

perách. Vyzdvihli svoje nové deti a už sme boli na ceste krížom cez Atény do našich 

nových domovov. Tú noc sme všetci boli v gréckej obyčajnej reštaurácii a mali sme 

grécke tradičné jedlo. Chutilo vynikajúco. 

Na druhý deň sme boli v centre mesta a večer sme boli v luxusnej reštaurácii už 

s našimi učiteľmi. Mali sme aperitív zložený z typických gréckych jednohubiek, 

skvelú večeru a dezert. Bola to veľká miestnosť so živou hudbou a tanečníkmi. Tiež 

sme si ku koncu dobre s nimi zatancovali. 

 Na tretí deň sme sa loďou plavili na ostrov. Tam sme sa slnili na pláži 

a plávali si v mori. Večer sme boli v meste a zabávali sme sa do skorého rána. 

Štvrtý deň sme skoro celý V piaty deň sme boli v múzeu a videli sme staroveké 

Grécko. Večer sme sa prechádzali popri mori a sadli si na vyšší múr. Pod nami bolo 

len more, do múru udierali vlny, fúkal jemný vetrík a jedli sme oriešky s medom 

a sezamom. Šiesty deň. Sme v Akropole! Veľkolepé staré stavby boli nádherné. V ten 

deň bolo tiež veľmi horúco. 

Nuž, siedmy a zároveň náš posledný deň v Grécku prišiel 

veľmi nečakane. Zašli sme do národného múzea, kde sme 

videli veľké sochy starovekých Grékov a zvierat. Alebo 

aspoň niektoré ich časti. Potom sme boli poslednýkrát na 

pláži a večer na rozlúčkovej párty. Na párty sme jedli 

všelijaké grécke jedlá a koláče a pri konci sme mali veľkú 

chutnú čokoládovú tortu. Po párty sme išli domov po 

našu batožinu a zase sme sa ocitli na letisku s našimi rodinami tak, ako na začiatku. 

Lenže už sme nevideli len ich úsmevy, ale aj slzy v očiach. Zaspomínali sme si na 

spoločne strávené chvíle, odfotili sa, darovali si dlhé objatia a povedali si 

,,Dovidenia“. 

Žiaci Spojenej školy 
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ImatrIkulácIe a mIkuláš 
 

Dňa 4.12.2014 sa konali imatrikulácie s Mikulášom. Bolo to organizované domovou 

radou zo školského internátu a ešte sa zapojili aj študenti z triedy 4.E. Imatrikulácií 

sa zúčastnili všetci prváci  a aj ostatní žiaci s našimi vychovávateľmi.  Žiaci 4.E triedy 

a domová rada školského internátu vymysleli príjemný program pre prvákov, ale aj 

pre ostatných.  V programe boli zahrnuté rôzne aktivity, ktoré boli prichystané pre 

prvákov. Bol tam žiacky sľub, ktorý žiaci prvého ročníka museli nahlas povedať  

„Sľubuje!” Aktivity vytvorila žiačka 4.E Erika Cerovská za pomoci domovej rady. Po 

skončení imatrikulácií nasledoval Mikuláš. Viacerých prvákov vybrali čertice Paula 

Benkovičová a Dada Vozníková. Prváci mali za úlohu Mikulášovi zaspievať alebo 

zarecitovať, prípadne zatancovať. Po skončení imatrikulácií a Mikuláša bola 

nakoniec aj diskotéka. Diskotékových sprievodcom bol náš disdžokej Robo Braniš. 

 

     Viola Urbanová,  Desdemona Hrúzová III.KM 
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Tutanchamón 
 

 Nevedeli sme sa dočkať, kedy nastane ten čas, 

aby sme navštívili inchebu v Bratislave. 

Išlo tu totiž o výstavu Tutanchamona. 

 Na autobusovej stanici sme sa všetci mali 

stretnúť 1. októbra aj s triednou profesorkou 

Pitlaničovou o 8:30 hod. Cestou sme rozoberali 

výstavu, pretože sme o nej len čítali a nevedeli sme, čo 

nás čaká. Po formalitách pred vstupom do výstaviska 

nás prekvapilo ticho, ktoré sa dalo krájať. Na 

ostatných výstaviskách je prirodzené mať sprievodcu, 

no tuto  to bolo trocha iné. Dali nám tzv. „telefóny” a k 

ním slúchadlá. Každá vystavená vec mala vyobrazené 

číslo, to sme si zatlačili na telefóne a pozorne počúvali. 

Vystavované boli posvätné predmety, sošky, šperky či sarkofágy. Mali sme možnosť 

vidieť viac ako 1000 nádherných predmetov, vrátane svetoznámej zlatej posmrtnej 

masky Tutanchamona. Aj keď išlo o dokonalé repliky, vytvorili nám celkový obraz o 

dávnych časoch vyspelej civilizácie.  

 Táto úžasná výstava bola dokonale spracovaná v tajomnej atmosfére dávnej 

minulosti, doslova objaviteľnou cestou, pri ktorej spojíte silný zážitok spolu s 

načerpaním nových vedomostí. Som veľmi rada, že škola nám umožnila zúčastniť sa 

na tejto skvelej exkurzií.  

 

        Erika Bodišová, III.CD 
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Autosalón Nitra 
 

 Dňa 17.10.2014 triedy 1.CD, 2.C, 3.CD, 4.CD sa zúčastnili prehliadky 

Autosalónu- Autoshow 2014 v Nitre. Mali sme možnosť vidieť prehliadky osobných 

úžitkových a nákladných automobilov, dopravnú techniku, autopríslušenstvá, 

autoservisnú a garážovú techniku.  

 V piatok o 7:30 sme vyrážali zo školy a cesta nám trvala autobusom cca 

hodinu. Ako každý rok sme sa tešili. Videli sme pekné autá ako napríklad Mercedes, 

Range Rover či Jaguár. Nachádzalo sa tam veľa firiem a pri niektorých sme sa 

pozastavili a informovali sme sa. Chceli sme vedieť čo najviac o každej firme, koľko 

rokov danú činnosť vykonávajú, kde sa nachádzajú a podobne. Okrem áut tam bola 

aj výstava vysokých škôl- Gaudeamus. Tento veľtrh je zameraný na univerzitné, 

neuniverzitné pomaturitné štúdium a na celoživotné vzdelávanie. Ich cieľom bolo 

poskytnúť čo najviac informácií o vysokoškolskom vzdelávaní študentov a 

absolventom stredných škôl a celému spektru záujemcov. Boli tam prednášky zo 

slovenských škôl, ako napríklad Slovensko technická  univerzita v Bratislave a zo 

zahraničných škôl Univerzita Palackého v Olomouci.  

 Som veľmi rada, že nám škola umožnila a zorganizovala túto exkurziu a opäť 

som sa naučila niečo nové.  

 

        Erika Bodišová, III.CD 
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4. meeting v Nórsku 
13.-18. októbra 2014 sa konal 4. meeting 

projektu COMENIUS, ktorý bol už 

druhýkrát v Nórsku. Zúčastnilo sa ho päť 

našich žiakov (Paulína Benkovičová, 

Klára Husková, Peter Jančík, Simona 

Jankovičová, Marek Dobiaš) spolu s 

učiteľmi P. Trubačom a Z. Fabóm.  

Počas týždňa sme mali možnosť spoznať 

kultúru Nórska a jeho obyvateľov, tak 

isto však aj niečo zo španielskej či 

francúzskej kultúry, nakoľko do projektu 

sú zapojené aj tieto dve krajiny. Nórski, 

španielski, francúzski a slovenskí študenti boli rozdelení do štyroch tímov, v ktorých 

pracovali spolu celý týždeň na programe na záverečnú piatkovú farewell party. 

Bývali sme rozdelení v nórskych rodinách a každé ráno dochádzali do malého mesta 

Elnesvåagen, z ktorého sme hneď po raňajkách vyrážali na výlety.  

Prvý deň po príchode ako úvodný sa prezentovali jednotlivé prezentácie – shopping 

bags, ktoré sa týkali sezónnych jedál. Druhý deň sme navštívili morské akvárium v 

meste Ålesund. Potom na tretí deň nás čakala rybia farma, ktorá bola zameraná na 

chov veľkých i malých halibutov a napokon štvrtý a zároveň posledný deň nášho 

pobytu v Nórsku sme sa plavili pozrieť do rybárskej osady vikingskou loďou, kde 

sme sa dozvedeli niečo o histórii výroby lodí. Poobede nás čakali posledné 

intenzívne prípravy na farewell party – po jej ukončení bola spoločná večera a 

bowling v Molde.  

Z Nórska sme si isto všetci 

doniesli mnoho nových 

poznatkov, spoznali ľudí z troch 

iných krajín a naviazali nové 

priateľstvá, či sa zlepšili v 

anglickom jazyku. Ďakujeme za 

možnosť zúčastniť sa meetingu 

v tak krásnej krajine ako je 

Nórsko v rámci projektu 

COMENIUS. 
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žiaci Spojenej školy 

JUVYR 

2014 
V dňoch 25. – 26. novembra 2014 sa uskutočnil 23. ročník celoslovenského školského 

podujatia žiakov základných a stredných škôl pod názvom JUVYR, ktorý sa konal 

v Národnom tenisovom centre v Bratislave. 

 Naša Spojená škola v Ivanke pri Dunaji sa ako jedna z 50 vystavovateľských škôl  

zapojila do súťaže „Škola mojej profesie“. Bola to súťaž pre žiakov základných škôl z celého 

Slovenska, ktorí sa prihlasovali na jednotlivé súťaže cez Štátny inštitút odborného 

vzdelávania. 

 V rámci prezentácie našej školy sme si pripravili 3 motivačné súťaže pre žiakov 

základných škôl z 3 odborov, ktoré sa študujú na našej škole v Ivanke pri Dunaji. 

V odbore Kynológia sme uskutočnili súťaž pod názvom „Zábavný test z kynológie“, kde sa 

zapojilo 24 žiakov zo ZŠ z celého Slovenska. Ďalšiu súťaž sme mali pripravenú z odboru 

Chov koní a jazdectvo, tiež formou zábavného testu, do ktorej sa zapojilo až 41 žiakov. 

Z odboru Rybárstvo si žiaci mohli vyskúšať svoje praktické zručnosti  v súťaži „ Hod na terč 

v súťažnom rybolove“, do ktorej sa zapojilo 19 žiakov. 

 Aj keď sa nám tento rok nepodarilo obhájiť prvenstvo z vlaňajšieho roka v súťaži 

o najkreatívnejšie pracovisko, myslím si že v tvrdej konkurencií ďalších 49 vystavujúcich 

škôl sme obstáli so cťou a dôstojne reprezentovali našu Spojenú školu v Ivanke pri Dunaji, 

ktorá má v očiach verejnosti veľmi dobré meno. O tom svedčí nielen vysoký počet 

prihlásených žiakov základných škôl do našich súťaží, ale aj vysoký záujem ďalších žiakov a 

návštevníkov podujatia o náš stánok a odbory ktoré sa vyučujú na našej škole, čo nás 

samozrejme veľmi teší.  

 Touto cestou by som preto rada poďakovala svojim 

kolegom profesorom, ktorí sa podieľali na príprave 

a realizácií tohto podujatia, ako aj študentom našej školy, 

ktorí sa osobne zúčastnili tejto výstavy, či už praktickými 

ukážkami so svojimi psami, inštruktážou žiakov v súťaži 

Hod na terč v súťažnom rybolove, alebo pútavými 

informáciami o svojom odbore a tak prispeli k propagácii 

našej školy a jej odborov.     

         Ing. Mária Hrancová 
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Exkurzia v Coca Cole 
9.12.2014 týždeň po exkurzii v Rakúsku sme šli na ďalšiu exkurziu do Coca Coly. 

Továreň sa nachádza v Lúke nad Váhom, hneď pri výjazde z diaľnice. Po príchode 

sme sa všetci odfotili na skupinovú fotku a potom sme šli dovnútra. Uvítali nás 

v prezentačnej miestnosti pre takáto príležitosti. Slečna ktorá nás mala sprevádzať 

nám najprv povedala pár slov o Coca Cole a potom nám pustila krátky film. Po filme 

sme dostali ešte pár inštrukcií a museli sme si obliecť reflexné vesty a nasadiť 

ochranné okuliare z hľadiska bezpečnosti. Potom nás slečna previedla celou výrobou 

kde sme videli všetko od skladu surovín cez prípravu tekutín a produkciu fliaš 

a plnenie fliaš až po balenie a uskladnenie. Dozvedeli sme sa kopu nových vecí ako 

napríklad, že sa v tejto továrni nevyrába len Coca Cola ale aj iné nealko nápoje ako 

Sprite ,Fanta a Monster. Po prehliadke výroby sme sa vrátili naspäť do prezentačnej 

miestnosti kde sme odovzdali vesty a okuliare a dostali sme každý jednu fľašu Coca 

Coly alebo iný nápoj z ich ponuky. 

Marek Dobiáš, 2.CB 
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Rakúsko – Veterné elektrárne, čokoládovňa 

V rámci učebných osnov odboru logistika sú aj exkurzie,  aby žiaci videli naživo 

výrobný postup – logistiku distribúcie a pod. A keďže mi rybári máme v tretom 

ročníku predmety ako ekonomiku, naša pani profesorka triedna sa rozhodla že 

pôjdeme aj my. A tak sme sa 2.12.2014 vybrali do Rakúska. Po približne hodine cesty 

sme dorazili do dediny Prellenkirchen, kde sa nachádza informačné centrum veternej 

elektrárne Windinfozentrum. Tu nám porozprávali o vzniku a funkcii veterných 

elektrární.  Taktiež nám vysvetlili ich klady a zápory. Pán ktorý nás tam sprevádzal 

hovoril len po nemecky a preto nám musel tlmočiť pán sprievodca, ktorý nás tam 

dopravil. Nakoniec nám pustili asi 10 minútový film po ktorom sme sa šli pozrieť 

k jednej vrtuli, kde sme  mali možnosť  do nej nazrieť. Vrtule sú vysoké 80-100 m 

a práve neďaleko sa nachádza jedna 100 metrová, ktorá patrí medzi najvyššie na 

svete. 

     Po zhliadnutí vrtule sme všetci nasadli do autobusu a šli do Kittsee. Je to malé 

pohraničné mestečko a nachádza sa tu Hauswirthova čokoládovňa. Po príchode sme 

ešte čakali na pani sprievodkyňu. Čakanie sme si spríjemnili nakupovaním 

a ochutnávaním čokolád vo dvoch firemných obchodoch ktoré sú v areáli. Potom 

sme sa všetci usadili v prezentačnej miestnosti  kde nám pustili film o založení firmy, 

majiteľovi a výrobkoch čokoládovne. Po filme ktorý trval asi 15 minút sme sa išli 

pozrieť do prevádzky. Pani spriedokyňa nám previedla od výroby čokolády až po 

balenie a expedíciu. Videli sme napr. čokoládové figúrky, ovocie v čokoláde a iné. 

Študentom sa najviac páčili rumové guličky aj keď nechutili najlepšie… Bolo to 

zaujímavé a veľmi poučné  a všetkým sa tam páčilo. Po tom ako sa prehliadka 

skončila sme sa vrátili späť do školy . 

Marek Dobiáš, 2.CB 
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Viedeň 

           Posledný týždeň školy pred Vianočnými 

prázdninami sme si spríjemnili výletom do Viedne na 

vianočne trhy. Písal sa dátum 16.12.2014, ráno sme sa 

o pol ôsmej všetci žiaci z I.E , II.E a I.AB dostavili do 

vestibulu, aby nás pani profesorky Kiacová a Žilková 

porátali a vybrali sme sa na cestu. Cestou z Ivanky to 

nebola žiadna sláva, nakoľko boli ráno zápchy ako 

vždy, prežili sme. 

 Naším cieľom bolo vidieť hlavne krásnu vianočnú Viedeň a trhy. Bol to fakt 

zážitok hlavne pre tých, ktorí tam boli po prvýkrát. Cestou tam sme sa ešte zastavili 

v čokoládovni. Hmm, skoro každý kto  tam vošiel s prázdnymi rukami, von už vyšiel s 

taškami. Žiaci si pokupovali rôzne čokolády za výhodné ceny. Potom nás čakal ešte kúsok 

cesty. Nakoniec  sme dorazili do Viedne. Bolo približne 11:00 hod. Pani profesorky nám dali 

rozchod na tri hodiny a poukazovali na hlavné cesty,  ktorými sa kde dostaneme, aby sme sa 

nestratili. Fúúú, hneď nato sme šli na trhy. Aj keď bola zima,  mohli sme vidieť rôzne veci, 

ako napr. keramika, šperky,  rôzne jedlá atď. Aj keď ceny boli prehnané , skoro každý si 

kúpil aspoň nejakú drobnosť. No tri hodinky ubehli ako voda a my sme sa už všetci zháňali 

na určenom mieste. Nastúpili sme s šlo sa krásne domov alebo na školský internát. Cestou 

naspäť boli všetci unavení tak spali. Áno, približne o 15:00 sme docestovali domov.  

 

Bol to naozaj krásny zážitok a príležitosť 

vidieť niečo nové. 

                                                                                                                         

Natália Šprlová, 1.E  
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Mikulášske trhy 

 

 

          Dňa 4.12.2014 sa uskutočnil na 

našej škole už druhý ročník 

mikulášskych trhov. Žiaci mali za 

úlohu vymyslieť a priniesť 

vlastnoručne zhotovené výrobky, 

ktoré potom predávali. Najčastejšie to 

boli vianočné koláčiky, medovníčky 

a mafiny.  

        

   Niektorí zase ponúkali vianočný punč alebo sladkú horúcu čokoládu. Okrem toho 

medzi výrobkami žiakov nechýbali šperky, rôzne ozdoby na stromček alebo 

svietniky a dekorácie na štedrovečerný stôl. Žiaci nás nestačili nadchýnať svojou 

šikovnosťou a kreativitou.  

             Atmosféru trhov dopĺňali Mikuláš s čertom, ktorý rozdávali cukríky alebo 

uhlíky podľa zásluh. Do toho nám po celý čas vyhrávali vianočné koledy, ktoré sa 

niesli po celej spoločenskej miestnosti, kde sa trhy konali. 

 

             Bol to deň plný pohody a všetci mali 

pocit, že sa už naozaj blížia najkrajšie 

sviatky v roku – Vianoce.  

 

Simona 



Spojená škola, Ivanka pri Dunaji, šk. r. 2014/2015 

15 
 

Naj agro dievča-chlapec 2014 

 
Už po tretí rok sa naša škola zapojila do 
súťaže Naj agro dievča-chlapec. Je to súťaž 
žiakov SOŠ so zameraním na 
agropodnikanie. Táto súťaž má 
celoslovenskú pôsobnosť a preto sme tam 
opäť nesmeli chýbať.  Ešte pred vianočnými 

prázdninami na našej škole prebehlo školské 
kolo, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.12.2014 
v areály školy.  Zúčastnili sa ho žiaci 
obidvoch organizačných zložiek, teda SOŠ 

Ivanka pri Dunaji a SOŠ Bernolákovo.  
Súťažilo sa v troch kategóriách. V prvej kategórii žiaci písali test všeobecných 
vedomostí, v druhej kategórii sa mali žiaci predstaviť, porozprávať niečo o svojich 
záujmoch a o odbore ktorý študujú. Posledná tretia kategória pozostávala z otázok 
poroty, na ktoré museli žiaci reagovať. 
Súťažiaci boli zo všetkých kategórií hodnotení porotou, ktorá bola sedemčlenná 
a zložená z učiteľov a vedenia školy. Tejto súťaže sa zúčastnilo dvanásť žiakov našej 
školy, z ktorých  po sčítaní bodov porota vybrala tri najlepšie dievčatá a troch 
najlepších chlapcov. Z nich postupujú do semifinále prvé a druhé miesto, tretí 
umiestnení sú náhradníci. Semifinále sa bude konať ako po minulé roky  v areáli 
výstaviska - Agrokomlex v Nitre. 
Umiestnení: 
 
3.miesto chlapec:   Marek Dobiáš z II.CB  - SOŠ I.p D. 
3.miesto  dievča:    Simona Jankovičová z II.A – SOŠ I.p D. 
 
2.miesto chlapec:   Matej Chovanec z II.E - SOŠ I.p D. 
2.miesto dievča:     Ivana Tóthová z III.C- SOŠ Bernolákovo 
 
1.miesto chlapec:   Daniel Suchý  III.C – SOŠ Bernolákovo 
1.miesto dievča:     Erika Ninisová I.AB – SOŠ I.p D. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a po súťaži čakalo na všetkých súťažiacich 
a porotu malé občerstvenie vo forme chlebíčkov  a malinoviek. 
 

Simona                      
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Výlov Dechtice 2014 

 

Výlov sa odohrával v malebnom mestečku, ktoré sa volá 

Dechtice. Keby ste ho chceli nájsť na mape, tak ho nenájdete, 

lebo je tam tak málo obyvateľov.  Toto všetko je ale 

nepodstatné, išli sme prioritne vylovovať plôdik  zubáča 

veľkoústeho - Sander lucioperca (som predsa nejaký ten 

odborník).  Keďže počasie bolo viac ako prekrásne - vysmiate 

slnko sa plavilo po blankytnej oblohe - a my plní elánu 

a očakávania skáčeme do vody,  len preto, aby sme zistili, že tam bolo viacej plôdiku 

kapra ako zubáča a celá tohtoročná úroda tohto majestátneho dravca vyšla navnivoč. 

Ako zdroj útechy sme brali aspoň to, že sme ulovili dve kačice.  

 Po tomto heroickom výkone sme dostali na obed výborný divinový guláš a s plnými 

bruchami sme si sadli do nášho školského vetroplachu a išli sme domov. 

Filip Krajčí, 2.B 

Ako správne zabiť kapra  
 

Podstatou zabíjania kapra je robiť to s úsmevom. 

Kapor vníma pozitíva z nášho úsmevu a nemá strach o svoj 

život. 

Takže: Čo urobí pred odseknutím hlavy? Dáme kaprovi pusu. Následne nato 

sa kapor ukľudní a nebude skákať na stole hore dole. Keď ho máme položeného na 

stole, tak urobíme jeden prudký sek ostrým sekáčom, smerom na hlavu. Následne by 

sa nám mala oddeliť hlava od tela kapra. Hlavu môžeme využiť do polievky, alebo 

ju jednoducho hodíme psom. 

Potom chytíme ostrý nôž a začneme podrezávať šupiny. Keď máme šupiny 

poodrezané, tak vyberieme vnútornosti a to jedným rýchlym ťahom - od análu po 

začiatok tela kapra. Očistíme ho pod vodou od zbytočných nečistôt.  Keď máme 

kapra tip - top očisteného, tak je pripravený sa schladiť v chladničke alebo šup - šup 

s ním na filety.  

Peťo Jančik, 2.B  

Expert geniality show 
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2. decembra 2014 sa na našej škole uskutočnila súťaž Expert geniality show. Je 

celoslovenská súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Tento rok sa uskutočnil 

už jej ôsmy ročník. 

Táto súťaž je unikátna v tom, že si žiaci vyberajú z piatich vopred určených tém dve 

témy,  v ktorých si myslia, že vedia vyniknúť. 

Naša kategória Expert 012 obsahovala tieto témy: 

 Spoločnosť kedysi a dnes 
 Svetobežník 
 Mozgolamy 
 Do you speak Englisch? 
 Góly, body, sekundy. 
 

Každá téma obsahovala 30 otázok. Na vypracovanie dvoch tém mali súťažiaci           

60 minút. 

Vyhodnotenie súťažiacich.  

1. Mitro Marek, 1.AB        
2. Krchová Radka, 2A 
3. Chovanec Matej, 2.E     
 

Vyskúšajte si zodpovedať aj vy pár otázok:  

 1. Stroj času ťa presunul na stredoveký trh, kde predávaš hlinené 

krčahy. Cechmajster ti dovolil ponechať si všetky mince okrem 

zlatých. Ktoré z uvedených mincí odovzdáš do cechmajstrovho 

vrecka? 

 a) dukáty b) denáre c) groše d) toliare 

2. Ktoré pôdy sú  po dažďoch lepivé a po presušení majú hlboké praskliny na povrchu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 a) prachovité  b) ílovité c) hlinité d) piesočnaté 

3. Nasledujúca postupnosť čísel je utvorená podľa istého logického princípu: 

  1,9,0,9,9,8,7,5,2,7,9,.....    Aké číslo by mohlo nasledovať? 

 a) 0  b) 4  c) 6   d) 8 

Basketbal 
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Dňa 4.12.2014 sme sa zúčastnili okresného kola v basketbale na gymnáziu A. Bernoláka v Senci. Po 

príchode na miesto sme sa prezliekli do našich oranžových dresov a išli pozrieť na súpisku kedy 

hráme. Na počudovanie sme hrali až druhý zápas. Keď sme si lepšie pozreli súpisku zistili sme, že 

hráme proti „maďarskej spojenej škole“. Zápas s nimi nebol jednoduchý, ale ako jediný team sme ich 

porazili aj cez všetky nepískané fauly. Po náročnom zápase sme mali 40 min oddych, po ktorom sme 

hrali ďalší zápas proti domácemu teamu... spočiatku vyzerali ako jednoduchý zápas no zistili sme, že 

nie sú...po snahe sme prehrali 4:5. Po zápase sme sklamané sedeli na lavičke a náš pán profesor nám 

povedal , že budeme hrať o tretie miesto. Zápas bol proti odbornej škole v Senci, ktorú sme porazili 

„ľavou zadnou“. Po úspešnom dohraní sme sa išli prezliecť a počkať na celkové ukončenie turnaju. 

Hrdo sme si vybojovali 3.miesto.  

Náš team: Veronika Gálová,  

Zuzka Matúšová,  

Veronika Malárová,  

Monika Lamešová, 

Nikola Pečenacká,  

Saja Jankovičová,  

Baša Balážová,  

Tina Sojková .  

 

 

Chlapčenské družstvo sa umiestnilo 

na 4. mieste na okresnom kole v Senci. 

 

Nika, 2.A 

 

 

Človek musí mať niekoho, komu môže hovoriť to, čo si myslí 
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Priateľ. Je  to veľmi zvláštne slovo a v každom z nás vzbudzuje pocit istoty a možno 

aj bezpečia. Priateľ je človek, na ktorého sa môže každý z nás spoľahnúť v každej 

situácii. 

Niekto si možno myslí, že priateľa mu k životu netreba, ale to určite nie je pravda! 

Každý z nás potrebuje niekoho, na koho sa môže bezpodmienečne spoľahnúť. 

Nemali by sme sa brániť, ak máme možnosť získať priateľa. Ak už máme šancu mať 

ho, tak by sme sa mali tej šance chopiť a nenechať ju plávať. Ale v prvom rade si 

musíme uvedomiť, že chyby má každý jeden z nás a ak hľadáme priateľa, ktorý tie 

chyby nemá, tak robíme veľkú chybu. 

Skúsme kráčať ulicami a stretávať samých známych, ale nie priateľov. A predstavme 

si, že v tých uliciach nestretneme iba známych, ale aj dvoch priateľov, z ktorých 

máme veľkú radosť a pri ktorých zabudneme na každú starosť. Je to krásna 

predstava a pri tej myšlienke zjaví  sa mi úsmev na tvári. Každý z nás, ktorý si hľadá 

priateľa, alebo ho už našiel, by si mal uvedomiť, že za priateľa nemôže považovať 

každého jedného známeho, ktorého má. Pretože je pekné mať veľa priateľov, ale 

vtedy si neuvedomujeme ich význam a nedokážeme si ich dostatočne vážiť a chrániť, 

a tak sa dá povedať, že priateľov nemáme.  Nehľadajme krásu, lebo sa za ňou skrýva 

faloš. Nehľadajme bohatstvo, lebo za ním môže nastať sklamanie. No hľadajme 

priateľa, pretože on sa nepretvaruje a nikdy nás nechce sklamať.  

 

         Gabriel Ganobčík, III.CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


