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Študentské brepty 

 

Bibliu napísal Mojžíš 

 

A vymieňame si infláciu (správne -  informácie) 

 

Homér je poloboh (správne - údajne slepý grécky básnik) 

 

Samica od kraba je krabica 

 

Vymenujte predstaviteľov romantickej generácie 

Odpoveď: Jozef Mak 

 

Ako sa nazýva záhrada pre súd? 

Súdny dvor 

 

Obec Vysoká nad Kysucou leží v strede Slovenska 

 

Strediskom kultúry bolo mesto Martin 

Žiak: Martin dnes nie je v škole 

 

Prečo je Peter a Lucia románovou novelou? 

Odpoveď: Pretože to napísal Romain Rolland 

 

-Varí sa ti voda. 

-Bože, veď bude prevarená!! 

 

Žiačka si pozerala zloženie potraviny na obale 

-A kde je slovenský dabing? 
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Milí spolužiaci... 
 

     Už desať rokov vám ponúkame informácie zo života našej školy. Letné číslo, 

ktorá práve držíte v rukách, je dvadsiate v poradí. Je čas oslavovať.  

     Za tých desať rokov sme prezentovali školu, ukázali sme, v čom sú naši spolu-

žiaci výborní, aké vedomosti a zručnosti predviedli na rôznych súťažiach. Sme na 

nich hrdí a veríme, že motivujú ďalších, aby pokračovali v ich šľapajach. 

     Aj v tomto čísle vám prinášame aktuálne udalosti, ktorých svedkom od januára 

ste boli aj vy. Lyžiarsky výcvik, besedy, rozhovory s ľuďmi, ktorí vynikajúce 

reprezentujú našu školu, stredoškolská odborná činnosť a celoštátna súťaž Vyzna-

nie matke. 

     Veríme, že si nájdete na stránkach niečo, čo vás zaujme a motivuje k tomu, že 

budete chcieť byť súčasťou tohto časopisu. 

     Lúčime sa s maturantami a želáme im, aby do života vykročili tou správnou 

nohou a spomínali na Kocku len v tom dobrom. 

redakčná rada 
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Zo života žiackej školskej rady 

Odmena pre našu žiacku školskú radu 

      Žiacka školská rada pri SOŠ obchodu a služieb sa zapojila do 3. ročníka 

Olympiády žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja. Cieľom bolo 

zrealizovať aktivity v mesiaci október a november 2018, ktoré zviditeľnia činnosť 

členov žiackej školskej rady v škole aj v širšej komunite mesta.  

     Naša  ŽŠR v rámci olympiády zrealizovala dve aktivity: Teambuilding pre 

členov žiackej školskej rady a aktivitu s názvom „Škola aktívna v meste“. Navští-

vili sme Centrum sociálnych služieb v Čadci, kde sme strávili veľmi príjemný čas 

s dôchodcami. Naši žiaci preukázali prosociálne cítenie k starším, ako aj šikov-

nosť pri kaderníckych, kozmetických či cukrárskych zručnostiach. Spoločné stret-

nutie bolo oživené hrou na cajone a gitare. Z obidvoch aktivít sme natočili krátke 

video, ktoré bolo zverejnené na našej školskej webovej stránke.  

     Vyvrcholením Olympiády  bola  finálová Konferencia žiackych školských rád, 

ktorá sa uskutočnila 19.12. 2018 v Kongresovej sále Úradu Žilinského samo-

správneho kraja. Zo Žiliny sme odchádzali s dobrým pocitom, lebo sme získali 

odmenu pre našu žiacku školskú radu vo forme darčekového poukazu, ktorý nám 

daroval pán poslanec NR SR Igor Janckulík.  

     Darčekový poukaz využili dvaja členovia našej žiackej školskej rady  Matěj 

Brezina z II. A a Simon Buček z I. A. Zúčastnili sa exkurzie v Národnej banke 

Slovenska a Národnej rade SR, čím získali zaujímavé a obohacujúce skúsenosti 

z oblasti politiky a ekonomiky. 

 

žiacka školská rada 
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Vtipy 

Malá Zuzka sa zvedavo pýta svojej prekvapenej mamičky: 

- Mami, a čo si ty chcela, chlapčeka alebo dievčatko? 

- Umyť vaňu...  

 

Stará mama tíši malého Miška:  

- Prečo tak plačeš, ratoliestka moja? 

- Pretože moji bratia majú prázdniny. 

- A ty azda nemáš? 

- Nemám, lebo ja do školy ešte nechodím.  

 

Rodičia sa rozvádzajú a teta sa pýta malého Milanka:  

- U koho chceš byť, u otca alebo u mamičky? 

- A u koho ostane počítač?  

 

Učiteľka žiakovi: 

- Povedz nejaké dlhé slovo! 

- Guma. 

- To je podľa teba dlhé slovo? 

- Nie, - priznáva žiak, - ale dá sa natiahnuť.  

 

Začal školský rok a na dejepise opakujú.  

Učiteľka: Čo významné našim predkom priniesli Cyril a Metod? 

Žiak: Omšové víno.  

 

Chuck Norrisovi sa neotvoril padák, keď padal z lietadla, na druhý deň ho išiel 

reklamovať.  

 

-A veľmi si sa bál, keď bolo zemetrasenie? 

- Ani nie, zem sa triasla ešte viac ako ja.  

 

Príde blázon do drogérie:  

- Potreboval by som toaletný papier. 

- Hnedý, alebo biely? 

- Radšej mi dajte hnedý, ten sa tak rýchlo nezašpiní.  

 

Predám brokovnicu, raz použitú.  

Zn.: Vdova.  

 

Keď ťa život nebaví, ďalej to už nejde, 

ľahni si na cestu, tam ťa to prejde.  
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Športové okienko 

 

2. 4. 2019 - okresné kolo volejbal dievčat   5. miesto 

3. 4. 2019 - okresné kolo volejbal chlapci  4. miesto 

15. 3. 2019 - okresné kolo basketbal chlapci  4. miesto 

30. 4. 2019 - okresné kolo atletika    1. miesto - dvakrát 

       2. miesto - jedenkrát 

       3. miesto - dvakrát 

3. 5. 2019 - krajské kolo atletika     bez umiestnenia 

Olympijská škola roka v okrese   3. miesto 

4. - 8. 2. 2019 - 11. - 15. 2. 2019 - lyžiarsky výcvik 1. ročník - 111 žiakov 

Máj, jún 2019 - kurzy OŽAZ. Kurzy POA, ÚC OŽAZ 

1 projekt - Bez snehu a v predstihu z projektu Vráťme šport do škôl - vyhlásil 

VÚC 

SOČ - Olympijské a športové zbierkové predmety našej školy  

- 1. miesto v školskom kole 

- 1. miesto v okresnom kole 

- 3. miesto v krajskom kole 

Výstava olympijských a športových zbierkových predmetov - konala sa na našej 

škole od 11. - 19. 3. 2019 na učebni číslo 8 

Zúčastníme sa v mesiaci jún: 

Regionálneho kola Župnej kalokagatie 
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Film Ženy v behu 

     5.2. 2019 nám škola zorganizovala film v Dome kultúry v Čadci. Pred pár 

dňami prebehla premiéra filmu Ženy v behu  (česká komédia) režírovaná Marti-

nom Horským. A my sme mali tú česť tento film hneď vidieť. 

     Úvod začína so známym hercom Bolkom Polívkom (Jindřich), ako si plní sny, 

napr. skáče z lietadla. Potom sa záber prepne na manželov v obývačke, Jindřich 

pozerá televíziu, v ktorej bol práve maratón a hneď zavolá na svoju manželku, 

aby rýchlo zapísala do zoznamu želaní bežať maratón. No žiaľ, kým to dopísala, 

Jindřich skolaboval.  

     Jadro príbehu začína tým, ako matka s troma dcérami (Marcela, Bára, Kačka) 

sedeli a spomínali na otca a mama im oznámila, že otec túžil ešte bežať maratón. 

Otec sa toho už nedožil, tak tento sen mu splnia ony. Dcéry sa pousmiali, ale po 

čase zvažovania začali s tréningom a mama im objednala aj trénera Vojtu. Na 

tréning mali tri mesiace.  

     Film mal množstvo zápletiek... nakoniec maratón zabehli na poctu svojho otca. 

     Film skončil šťastlivo i bez hlavného člena rodiny. 

     Myslím si, že film si užil každý. Boli tam humorné poznámky, na ktorých sa 

smiala celá sála aj poučujúce fakty o živote. Veľmi rada sa zúčastňujem takýchto 

akcií a teším sa opäť na návrat do domu kultúry na ďalší skvelý film. 

Soňa Gavláková, II.I 
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Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia štúdia 

     Vážená pani riaditeľka, vážení učitelia, milí spolužiaci! 

     Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila v mene všetkých študentov končia-

cich ročníkov. My odchádzame a noví žiaci prichádzajú, aby nás vystriedali na 

našich miestach a pokračovali tak v pomyselnej štafete životom. Budú si tvoriť 

spomienky presne ako my.  

     Počas štyroch rokov sme sa mnohé naučili, predsa len je to pekný kus cesty za 

vedomosťami, skúsenosťami, za poznávaním a formovaním seba samých. Objavi-

li sa i prekážky v podobe hádok, problémov a napomenutí, ale my nechceme mys-

lieť na tmavé stránky študentského života. Samozrejme sme prežili aj krásne 

a veselé okamihy, kedy sme sa  dokázali smiať vo chvíľach hnevu či držať pri 

sebe, aj keď sme mali rozdielne názory. Škola je aj o priateľoch a láskach, možno 

i na celý život. Neviem, či nám osud dopraje stretnúť sa niekedy pokope, ale 

v pamäti si ostaneme navždy.  

     Možno sme mali ťažkosti s učením a zdalo sa nám, že to niekedy horko-ťažko 

zvládame. Dnes si môžeme hrdo povedať, že sme to zvládli. Môžeme sa pýšiť 

tým, čo všetko vieme. Môžeme si povedať, že sme tu, presne tam, kde sme chceli 

byť. Keď vykročíme z našej školy, už nebudeme viac žiakmi, budeme absolventi 

vo svojom odbore. Vzdelanie nás sprevádza po celý život. Učíme sa po celý život 

a rozširujeme si naše obzory. Mnohí z nás plánujú v štúdiu pokračovať na niekto-

rej z vysokých škôl alebo univerzít. Koniec je teda novým začiatkom. Možno že 

to nebude podľa našich predstáv, možno budeme chcieť mnohé inak, ale je to 

osud, je to dané a tak to má byť.  

     Vážení učitelia! Pripravovali ste nás na dospelosť. Cesty sa nám rozdelia 

a každý pôjde ďalej sám. Čakáme a každá minúta sa nám zdá príliš rýchla. Ner-

vózne čakáme, kedy vyjdeme za školskú bránu a budeme rozhodovať o svojej 

budúcnosti. Nie, nie je to jednoduché. Predsa len opúšťame niečo, do čoho sme 

vložili kúsok seba a svojho života. Už nie sme deťmi, sme budúcnosťou. Sme 

budúce matky a otcovia, budúce vzory našich detí. Škola je taká, akí sú učitelia 

a žiaci v nej. Myslím si, že naše vzájomné spolužitie počas štyroch rokov sa vy-

darilo a Kocka i my vyroníme pri rozlúčke nejakú slzičku. Odchádzame. Ďakuje-

me.  

Andrea Papíková, IV. I 

    Tento školský rok končí 76 žiakov maturitnou skúškou z tried V.A, IV.H, IV.I, 

II.P. Želáme im, aby si na maturitných skúškach potiahli tie najlepšie otázky. 
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52. ročník Palárikovej Rakovej  

   

     V dňoch od 24. - 30. 4. 2019 sa konala národná súťažná prehliadka ochotníc-

kych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvor-

by - Palárikova Raková. Je to už 52.-krát, čo tento divadelný festival otvoril svoje 

brány širokej verejnosti. 

     Naša škola sa zúčastnila Palárikovej Rakovej dňa 25. 4. 2019. Divadelný súbor 

Jána Chalupku mesta Brezno nám predstavil svoje veršované predstavenie 

s názvom Trinásta hodina alebo Však sa nahľadíme, kto bude hlásnikom 

v Kocúrkove, autor Ján Chalupka. 

     Dej sa odohrával v Kocúrkove, kde ľudia boli invalidi a vládla tam konzerva-

tívnosť a obmedzenosť. Za hlásnika si zvolili „svojho“ človeka a potom museli 

znášať jeho „škriekanie“. 

      Texty boli trefné a vystihovali situáciu v dnešnom svete a to aj napriek tomu, 

že ich Chalupka napísal v roku 1835. Predstavenie sme si užili a mlčky obdivova-

li herecké výkony ochotníkov a taktiež ich schopnosť zapamätať si tak dlhé 

a náročné verše. 

 

Beáta Heglasíková, II.A 
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Naša praktická maturitná skúška 

     Som žiačkou 5. ročníka odboru hotelová akadémia a rada by som vám priblíži-

la priebeh našej praktickej maturitnej skúšky, ktorá sa konala dňa 16. 2. 2019 v 

Dome kultúry Zborov nad Bystricou. 

     Našou úlohou bolo zorganizovať ples, ktorý sa niesol v Retro štýle s návratom 

bodky. Keď sme sa dozvedeli názov témy, boli sme nadšení, pretože sme mohli 

využiť našu fantáziu pri výzdobe sály. Hneď po zistení témy sme sa rozdelili do 

štyroch úsekov - ekonomického, technicko-propagačného, výrobného a odbytové-

ho. Každý úsek mal vedúceho, ktorý zodpovedal za bezchybný priebeh. Počas 

celej prípravy plesu sme pracovali na protokole, ktorý bol potrebný pri obhajobe 

maturitnej skúšky.  

     Medzi prípravne práce ekonomického úseku patrilo navrhovanie plagátov a 

pozvánok, ktorých funkciou bolo prilákať čo najviac hostí, ďalej zháňanie spon-

zorov, normovanie jedál a zostavovanie kalkulácie.  

     Technicko-propagačný úsek zostavoval menu, ktoré sa skladalo z predjedla, 

dvoch hlavných  jedál a dezertu. Jedlá sme sa snažili vybrať čo najlepšie, aby sme 

sa zavďačili všetkým hosťom. Taktiež sme zháňali potrebný inventár a materiál 

na výzdobu sály, ktorá nadchla hostí hneď po ich príchode. Pri výzdobe sály sme 

kládli dôraz na každý detail a myslím si, že výsledok bol na vysokej úrovni. Pre 

hostí sme pripravili fotostenu, pri ktorej si mohli urobiť krásne fotky. Našou prio-

ritou bolo vidieť na tvárach hostí aj majsteriek odborného výcviku spokojnosť a 

úsmev.  Všetky detaily sme spoločne prekonzultovali, aby sme sa vyhli zbytoč-

ným chybám. 

     Bola som zaradená do výrobného úseku, v ktorom sme pripravovali chutné 

pokrmy. Jedlá sme pripravili v školskej kuchyni, ktoré sme následne exportovali 

do domu kultúry.  

     Odbytový úsek sa počas celého večera staral o spokojnosť hostí. Všetci čašníci 

mali tematicky zladené traky a menovky, ktoré urobili skvelý dojem. Na našom 

plese nesmeli chýbať ani barmani, ktorí predviedli svoje zručnosti v miešaní rôz-

nych nápojov. 

     Pre hostí sme si pripravili aj magnetky a čokoládky, aby si pri pohľade na ne 

spomenuli na ples. 

     Príprava plesu bola pre nás výbornou skúsenosťou do života, bola to skvelá 

príležitosť preukázať naše zručnosti, ktoré sme sa naučili za celých päť rokov, a 

samozrejme, to ešte viac upevnilo náš kolektív. Myslím si, že budem hovoriť za 

všetkých, keď poviem, že tento neopakovateľný večer bol plný smiech, ale aj 

stresu a tiež nám zostane dlho v pamäti. 

     Na záver by som chcela poďakovať našim majsterkám odborného výcviku a 

všetkým, ktorí nám s realizáciou plesu pomohli. Zároveň by som chcela ostatným 

žiakom odboru hotelová akadémia popriať veľa síl, pretože v budúcnosti ich  
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organizácia len čaká a pevne verím, že to zvládnu čo najlepšie. 

Terézia Grečmalová, V. A 
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Môj športový idol 

 

     Naša škola sa zapojila do súťaže, ktorú vyhlásil Žilinský samosprávny kraj. 

Súťaž pozostávala z časti literárnej a z časti výtvarnej. Na stránkach časopisu vám 

prinášame výborné práce Veroniky Prívarovej z III.C triedy. 

     Veronika je cukrárka a okrem pečenia sa venuje kresleniu, najradšej stvárňuje 

športovcov a teraz hlavne hokejistov, ktorých má veľmi rada. 

     Veríme, že so svojimi prácami uspeje v silnej konkurencii na tejto súťaži. 

CorryCane 
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100. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika 

 

     Kysucká knižnica v Čadci si  3. mája v spolupráci s Kysuckým múzeom a MO 

MS v Čadci 3. mája pripomenula 100. výročie tragickej smrti Milana Rastislava 

Štefánika zorganizovaním spomienkového podujatia. 

     Výnimočného Slováka, astronóma, politika, letca, diplomata a generála Milana 

Rastislava Štefánika vo svojej prednáške priblížil historik Martin Turóci. Poduja-

tia sa z našej školy zúčastnili študentky 4. ročníka odboru hotelová akadémia. 

Historik Kysuckého múzea študentkám  priblížil najvýznamnejšie momenty zo 

života tohto skutočného velikána slovenskej histórie. Prítomní sa mohli dozvedieť 

napríklad informácie o období rannej mladosti a štúdiách Milana Rastislava Šte-

fánika, jeho odchode do Paríža, kde začal svoju takmer desať rokov trvajúcu ús-

pešnú vedeckú kariéru astronóma. V prednáške samozrejme odzneli i informácie 

o mimoriadne významných aktivitách Milana Rastislava Štefánika v oblasti poli-

tiky, diplomacie, no najmä na poli vojenskom, predstavujúcich vrchol jeho karié-

ry, ktoré rozhodujúcou mierou prispeli k vytvoreniu Česko-Slovenska.  

     Po prednáška nasledovala živá diskusia, v ktorej vystúpil aj mestský poslanec 

Pavol Holeštiak, ktorý vo svojom pútavom príhovore priblížil menej známe, zau-

jímavé poznatky zo života tejto osobnosti našej histórie. 

Nikola Kullová, IV. A 
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Výstava 

 

     „Olympijské a športové zbierkové predmety našej školy“ 

 

      V našej škole  sa v marci v súvislosti so SOČ uskutočnila výstava 

„Olympijské a športové zbierkové predmety našej školy“.  

      Záujemci si mohli pozrieť rôzne  športové artefakty slovenských, kysuckých 

a čiastočne i svetových športovcov.  

     Základ zbierkového  fondu tvorí  výstroj športovcov, autogramy, trofeje, me-

daily, poštové produkty, mince, plakety, suveníry, historické náčinie a knižničná 

odborná i historická literatúra.  

    Vzácne exponáty mapujú históriu športových podujatí (OH, MS,ME, súťaže na 

úrovni SR a regiónu ... ) i najväčšie úspechy mnohých  športových osobností 

(Fosbury, Uchov, Zátopkovci, Čáslavská, Kratochvílová,  Sagan,  Vlhová, 

Kuzminová, Hurajt,  Moravcová, Zachara, Tóth, Martikán, Popluhár, Hamšík, 

Tichý, Marcibálová, Gajdičiar, Balošáková ...). 

     Výstavu pripravili a do SOČ sa úspešne zapojili  žiaci III. A :   Samuel Gajdi-

čiar, Rebeka Sojková, Aneta Gáborová a Lívia  Šusteková. 

    

 

                                                                                         PaedDr. Anna Skorková 
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Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 

 

     Každý rok sa na našej škole koná lyžiarsky kurz. Žiaci, ktorí majú záujem, 

učia sa lyžovať a tí druhí z triedy vykonávajú turistické akcie. A práve z  turistic-

kých akcií vám prinášame denník turistu. 

04.02.2019  

     Nastal absolútne prvý deň nášho menšieho turistického dobrodružstva. 

Všetci sme boli vybavení desiatou, džusíkom a keksom, ktoré sme hneď na zači-

atku dostali. V tento deň nám počasie napriek mrazom veľmi prialo.  

     Cesta na Raču prebehla ľahko a stihli sme počas cesty zobrať všetkých pasa-

žierov. 

     Keď sme dorazili a boli rozdelení do skupín, tak nám končatiny a všetky časti 

vytŕčajúce spod oblečenia totálne omrzli. Naša triedna, pani učiteľka Mravcová, 

nám navrhla túru na chatu  Čučoriedka. Chcela, aby sme sa oboznámili 

s miestnou prírodou a musím dodať, že bola naozaj krásna a nielen príroda. 

     Stihli sme sa povoziť lanovkou, veľmi sme sa zabávali, mečovali cencúľmi 

a spoznávali nových ľudí. 

     Poobede sme sa opäť autobusom dostali pred reštauráciu Beskyd a prvý deň 

lyžiarskeho výcviku bol za nami. 

Sofia Samcová, I.A 

05. 02. 2019 a 06. 02. 2019 

Druhý deň lyžiarskeho výcviku a tretí deň boli podobné ako prvý deň, teda zasa 

to isté. Nič výnimočné a zaujímavé sme nezažili. 

 

07. 02. 2019 

     Ráno bola neskutočná zima a mráz nás štípal na lícach a dostával sa pod 

nechty a oblečenie. 

     Ráno sme dostali jedlo, pitie a opäť sme išli sa na Raču. Po príchode sme zisti-

li, že je tam ešte väčšia zima ako v Čadci. Triaslo s nami až do chvíle, kým neza-

čalo príjemne hriať a svietiť slniečko. Túra v tento deň bola pohodová a ani nie 

veľmi dlhá. V tento deň vzniklo veľa fotiek, boli veľmi vydarené. Keďže bol 

v noci silný mráz, tak sa dosť šmýkalo. Nechýbali ani pády na zadky a smiech na 

pádoch druhých. 

     Podľa môjho názoru bol štvrtok najlepším dňom turistiky. 

Mária Ďuranová, I.A. 

31 

 

      Domov sme si priniesli nesmierne veľa zážitkov, najmä vďaka úžasným kole-

gom z celého sveta, z ktorých sa mnohí stali našimi priateľmi. Máme za sebou 

úžasné tri mesiace strávené v raji a úplne inej, obohacujúcej kultúre, za ktoré sme 

nesmierne vďačné a tento zážitok by sme dopriali naozaj všetkým.  

Ľubomíra Sventeková, IV. A 
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Zimná odborná prax... 

 

     V noci deviateho januára sme z Čadce vyrazili na letisko Krakow, kde začína-

la naša púť na druhý koniec sveta, konkrétne do strednej Ameriky, na francúzsky 

ostrov v karibskej oblasti, na Guadeloupe na našu odbornú prax v reštaurácii 

švédskeho hotela spoločnosti Langley - Fort Royal.  

     Z Krakowa sme leteli do Paríža. Tam nás čakala priam bojová zmena letiska, 

keďže sme sa z letiska na letisko presúvali autobusom a niekoľkokrát sme museli 

vymeniť metro. Dajakým, zrejme i menším zázrakom, sme to zvládli bez akých-

koľvek problémov a vôbec sme sa nestratili. Pre nás najhoršia časť aj tak bola 

ešte len pred nami – takmer 9-hodinový let. Ten nás zničil už úplne, no museli 

sme to zvládať ďalej.  

     Po príchode na Guadeloupe nás na letisku čakal zamestnanec hotela, ktorý nás 

do hotela zaviezol. A hneď po našom príchode do reštaurácie nás čakal poriadny, 

avšak pozitívny šok. Zistili sme, že v reštaurácii už pracujú tri Slovenky, z toho 

dve bývalé žiačky našej školy a jeden chalan zo Slovenska tam bol tiež na praxi, 

rovnako ako my, obsluhoval reštauračný bar. A hoci sme dorazili neskoro v noci, 

nástup do práce sme mali hneď na druhý deň ráno. Manažérka reštaurácie nás 

zoznamovať s prostredím či prácou nemusela, o všetko sa postarali naši slovenskí 

kolegovia. Naša manažérka bola za celú dobu nášho pobytu vlastne jediným mí-

nusom. Zhodli sa na tom všetci, čo sme v reštaurácii pracovali. Ostatní naši kole-

govia však boli naozaj skvelí.  

     V januári, v čase nášho príchodu do Fort Royal, okrem Slovákov v obsluhe 

pracovali Švédi, Francúzi, jednou z hlavných čašníčok bola Poľka.  

     Za tie tri mesiace, čo sme tam strávili, sa zostava výrazne a často menila. Vše-

tci Švédi nakoniec odišli ešte pred vypršaním kontraktu, práve kvôli manažmentu 

hotela a predovšetkým reštaurácie.  

     Najlepšia zostava sme aj tak boli pravdepodobne v marci, keď sme v obsluhe 

boli naozaj medzinárodný kolektív pomiešaný tak, že to vymyslí len život. My, 

Slovenky, ďalej dvaja chalani z Česka, jeden z Lotyšska, dve baby z Dánska 

a dve zo Švédska.  

     Ďalšiu hŕbu priateľov sme mali v kuchyni a dokonca aj v umývačke riadu, kde 

miestne dámy boli naozaj super. V kuchyni pracovali tiež Lotyši, ďalej Cyperča-

nia a šéfkuchár bol z Nemecka. Naším veľmi obľúbeným miestom bol, samozrej-

me, plážový bar, kde pracovali Švédi a Francúzi.  

     Vo voľnom čase sme neraz iba dospávali, keďže predsa len je to Karibik a žije 

sa tam v noci. Podľa toho, kto mal voľno, plánovali sme výlety po celom ostrove 

alebo sme sa jednoducho opaľovali na pláži s tým najjemnejším pieskom. Výlety 

sme takmer vždy podnikali za krásami nespútanej prírody. Vodopády v džungli, 

ktorých je ostrov naozaj plný, botanické a zoologické záhrady, národný park 

s aktívnou sopkou, nádherné pláže, architektonické a historické pamiatky, veľké 

mestá ako centrá života a obchodu a rôzne ďalšie miesta zaplňujú celý ostrov, 

ktorý je na bádanie naozaj úžasný a bohatý.  
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08. 02. 2019 

     Ako vždy sme pred Beskydom netrpezlivo čakali s desiatou v ruke na autobus, 

ktorý nás zavezie na náš posledný deň lyžiarskeho. Po príchode na miesto sme sa 

dohodli, že pôjdeme len k Čučoriedke a späť, aby sme sa veľmi nenamáhali. Ja, 

spoločne s mojou kamarátkou z I.D, sme boli na čele turistického pochodu. Obdi-

vovali sme poslednýkrát krásnu prírodu až sme si zrazu uvedomili, že naše tempo 

je asi veľmi rýchle a nikoho za sebou nevidíme. „Hore ich počkáme,  však aj mi-

nule sme ich čakali.“ Ľutujem, že som túto vetu vôbec vyslovila. Prečo? Keď sme 

tam dorazili, tak sme len čakali, čakali a čakali. Prešlo 15, 20, 30 minút a nikoho 

nikde. Po hodine sme už boli zúfalé, tak sme zavolali našej kamarátke, aby sme 

vedeli, kde sú a či sa nám oplatí vôbec ešte čakať. Ale po tom, čo nám povedala, 

ani jedna z nás nemala slov. „Asi na začiatku cesty sme sa otočili a teraz sedíme 

na pódiu.“ Po minúte ticha sme sa teda vydali na cestu dole k ostatným. Pokojná 

cesta to ale veru nebola. Zima, ľad, a to ani nehovorím ani o tom jeleňovi... 

     Konečne sme prišli dole. Nikdy som nebola šťastnejšia, že môžem sedieť v 

teple v reštaurácii. Na lyžiarsky budeme ešte dlho spomínať. 

Dominika Praženková, I.A 

     Bol to piaty a zároveň posledný deň na túre. Už od rána to sľubne na túru ne-

vyzeralo a počasie nám v tento deň veľmi neprialo. Bolo zima a dosť vyfukovalo, 

no našťastie aspoň nepršalo. Skoro ráno sme mali zraz pri Beskyde, kde sme tiež 

„nafasovali svačinku“. Keď sme konečne dorazili na Raču, zistili sme, že na túru 

je veľmi chladno. Tak sme sa rozhodli ísť na menšiu túru k chate Čučoriedka.                     

Cesta bola hrozná, veľmi sa šmýkalo a niekoľkokrát sme popadali. No oplatilo sa 

vyjsť až k chate, aspoň kvôli peknému výhľadu. Po „náročnej“ túre sme dostali 

dlhší rozchod. Ten sme využili a zašli sme si na horúcu čokoládu alebo kávu a do 

príchodu autobusu sme sa len prechádzali v okolí alebo zohrievali niekde vo 

vnútri...  

     Po návrate späť do Čadce sme si dali obed v Beskyde. A tak posledný deň túry 

dopadol celkom dobre, až na to počasie. 

Andrea Sihelníková, I.A 
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Rozhovor s úspešným žiakom našej školy 

 

     V škole máme veľa talentovaných žiakov. Jedným z nich je aj Peter Balala. 

Prinášame vám s ním rozhovor. 

1. Povedz nám niečo z tvojho života 

Mám 17 rokov, som žiakom 3. ročníka učebného odboru kuchár. Som v duálnom 

vzdelávaní, praxujem v 4* hoteli Diplomat v Rajeckých Tepliciach. Varenie ma 

zaujalo už ako malého chlapca, a tak som sa rozhodol, že pôjdem za kuchára. 

2. V akých súťažiach si bol úspešný od začiatku štúdia na našej škole? 

Medzi moje najväčšie úspechy na súťažiach patria:  

Žilinská gastronomická jeseň 2018 - Absolútny víťaz v kategórii Junior (teplá 

kuchyňa) 

Slovakia skills - slovenské finále - 3. miesto 

Danubius Gastro - 2. miesto (spolu s Kristínou Špilákovou) 

Námestovo - zlaté pásmo - studená kuchyňa 

3. Tento rok si pracoval aj na SOČ? 

SOČ som vypracoval na tému Tradičné jedlá v modernom šate. Dostal som sa až 

do krajského kola a umiestnil som sa na 3. mieste. 

4. Čo ťa čaká najbližšie mesiace? 

Tento mesiac idem do súťaže, ktorá sa nazýva Belt and Road International Skills 

Competition a koná sa v Číne od 25. - 31. mája 2019. Je to medzinárodná súťaž a 

ja v nej reprezentujem Slovensko. Už mám pridelené suroviny, z ktorých budem 

variť teplé pokrmy - polievku, hlavné jedlo a fingerfood - malé jednohubky a 

nakoniec pripravím dezert. Na súťaž sa veľmi teším. 

5. Ako si spokojný s duálnym vzdelávaním v hoteli Diplomat v Rajeckých 

Tepliciach? 

S duálnym vzdelávaním som veľmi spokojný. Naučil som sa v ňom veľmi veľa a 

mám možnosti stále sa zdokonaľovať. Taktiež mám možnosť chodiť na rôzne 

súťaže. Kuchári v hoteli ma toho veľmi veľa naučili. 

6. Akú máš predstavu o budúcnosti? 

V budúcnosti mám v pláne ísť na nadstavbové štúdium a potom možno na vysokú 

školu. Chcel by som sa stále zlepšovať a učiť sa nové veci v rôznych oblastiach - 

jazyky, učím sa hrať na gitare... 
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Expo kariéra Čadca 

 

     12. 2. 2019 sa trieda IV. I zúčastnila na výstave Expo kariéra v Čadci. Poduja-

tie zorganizovali CPPaP, ÚPSVaR Čadca, SŠ a zamestnávatelia v spolupráci 

s DK v Čadci, ktorý aktivitu zastrešoval. Program trval od skorých ranných hodín 

do poobedia.  

     Počas prehliadky reklamných  stánkov rôznych stredných škôl sme sledovali 

ponuku vzdelávacích programov a porovnávali ich s možnosťami štúdia v našej 

škole. Skonštatovali sme, že pri prezentácii odborov našej školy sa pristavilo naj-

viac záujemcov. Tradične priťahovali pozornosť kaderníčky s tvorbou účesov, 

kozmetičky s ukážkami líčenia a hotelová akadémia nadobudnutými odbornými 

znalosťami.   

     Po prehliadke sme sa ocitli v sále, v ktorej dostali slovo riaditelia ZŠ a SŠ, aby 

vyhodnotili podujatie. Cenu publika za najkrajší stánok 2018 získala naša stará 

dobrá Kocka.  

     Organizátori nasmerovali svoj záverečný príhovor k nám žiakom a k našej 

budúcnosti. Popriali nám veľa úspechov počas maturitnej skúšky a veľa síl pri 

budovaní vlastnej kariéry. 

Pavla Blahová, IV. I 
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Súťaž Mladý Európan očami žiačky 

 

     Jedného dňa nám pani učiteľka oznámila, že sa koná súťaž Mladý Európan. S 

nadšením v očiach sme sa ja, Peter a Aneta prihlásili.  

     Pani učiteľka nám ochotne dala materiál, ktorého bolo „neúrekom“. So zataje-

ným dychom sme usilovne študovali a čítali všetko potrebné k žiadanému a vytú-

ženému víťazstvu.  

     V deň súťaže sme boli neistí a napätie v nás vrelo. Po príchode do areálu kniž-

nice na Žilinskej univerzite sme sa usadili na naše miesto a netrpezlivo sme čakali 

na začiatok súťaže. „Zbehlo“ sa tam 12 trojčlenných tímov z celého žilinského 

kraja, väčšinou gymnazisti.  

     V prvom kole bol písomný test. Z vlastnej skúsenosti a zo skúseností mojich 

spolužiakov, Petra a Anety, sme sa zhodli, že bol dosť ťažký. Po teste sme sa 

hneď „vrhli“ do druhého kola - tajnička. V tejto tajničke bolo našou úlohou nájsť 

a vyhľadať v cudzom jazyku určené slovné spojenia. To sme zvládli o niečo lep-

šie ako test, lenže naša Achillova päta bol čas a nezvolená stratégia. Čakanie na 

výsledky sme si skrátili obedňajšou prestávkou. Organizátori si pre nás pripravili 

tucet čerstvo upečených chrumkavých pízz. Po výbornom občerstvení sme sa 

usadili späť na naše miesta a s „nastrčenými ušami“ sme počúvali výsledky. Prvé 

tri miesta obsadili gymnáziá. Z tohto rozstrelu vyhralo Gymnázium v Turzovke. 

Náš tím sa „usadil“ na ôsmom mieste. Mohlo to byť aj lepšie, no konkurencia 

bola vážne silná. Našim nástupcom by sme odporučili zvoliť správnu stratégiu a 

rozdeliť si úlohy. Sme veľmi vďační, že sme sa mohli zúčastniť tejto súťaže a 

nabrať tak nové informácie a v neposlednom rade mať ďalšiu krásnu spomienku 

 

Rebeka Sojková, III.A 
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Rozhovor s Ing. Evou Poláčkovou, koordinátorkou environmentálnej výcho-

vy v škole 

1. Ako dlho už pôsobíte na tejto škole? 

V škole pôsobím od 1. 9. 2009. 

2. Aké predmety vyučujete? 

Vyučujem odborné ekonomické predmety. 

3. Akú strednú a vysokú školu ste absolvovali? 

Študovala som Obchodnú akadémiu v Čadci, odbor bankovníctvo. Vysokú školu 

som absolvovala na VŠB - TU v Ostrave so zameraním na marketing a obchod. 

Súbežne počas štúdia na vysokej škole som navštevovala pedagogickú fakultu tiež 

v Ostrave, kde som absolvovala pedagogické minimum.  

4. Ako dlho ste koordinátorkou environmentálnej výchovy? 

S prácou koordinátorky, sa len oboznamujem, pretože ju vykonávam prvý školský 

rok.  

5. Aký je hlavný cieľ environmentálnej výchovy?  

Cieľom je zvýšiť environmentálne povedomie žiakov, koordinovať a usmerňovať 

aktivity žiakov k ochrane ekosystému, zveľaďovať životné prostredie, propagovať 

environmentálne témy... Ďalším cieľom je aj rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú 

činnosť žiakov s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu zdravia, zdravé potraviny, 

potravinovú bezpečnosť... 

6. Do akých aktivít, projektov ste sa už zapojili? 

Aktivity, brigády a prezentácie sú väčšinou spojené s medzinárodnými dňami, 

ktoré organizujeme v spolupráci so svojimi kolegami, ako aj s odborníkmi 

z environmentálnej oblasti. Tento školský rok sme si rôznymi aktivitami pripome-

nuli Svetový deň zdravej výživy, Svetový deň vody, Medzinárodný deň lesov, 

Deň zeme a v júni si ešte pripomenieme svetový deň životného prostredia. 

Naša škola je zapojená do projektu Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalos-

ti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov.  Okrem toho, že v našej škole 

separujeme papier a plasty, v rámci tohto projektu zbierame staré mobilné telefó-

ny, elektrozariadenia a batérie. 

Zapojili sme sa aj do zbierky pre zvieratká z útulku „U psej matere“ v Korni, kde 

sme ukázali, že vieme aj pomáhať a charitatívna činnosť nie je pre nás neznámy 

pojem. 

V rámci záujmového krúžku so žiakmi vytvárame materiály a plagáty na „enviro 

nástenku“ školy, ako aj ekokalendár a ekokódex školy. 
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7. Máte nejaké plány alebo projekty, ktoré by ste chceli ďalej realizovať? 

Keďže sa s prácou koordinátorky environmentálnej výchovy oboznamujem, stále 

hľadám nové možnosti a aktivity, ako u žiakov pestovať pozitívny vzťah 

k prírode, uvedomiť si význam triedenia odpadov a dôležitosť ochrany životného 

prostredia. V súčasnosti sme predložili žiadosti na financovanie dvoch projektov 

pod záštitou MŠVVaŠ SR, a to Zdravie a bezpečnosť 2019 a Enviroprojekt 2019. 

Naďalej budeme určite pokračovať v projekte Recyklohry a mojim cieľom je tiež 

skvalitniť separovanie v škole.  

8. Čo by ste odkázali študentom, ktorým je životné prostredie ľahostajné?  

Odpoveď na túto otázku, nájdeme všetci v citáte: „Príroda môže existovať bez 

nás, no my bez nej zahynieme.“ 

Za rozhovor ďakuje Beáta Heglasíková, II.A 
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Literárne okienko 

 

Vyznanie matke 

     Čo napísať, keď myšlienky sú rýchlejšie ako ruka? Kto vás bude milovať viac 

ako vaša matka? Veď jedine matka vás nosí 9 mesiacov pod srdcom a potom celý 

život v ňom.  

     Neexistuje slovo, ktorým každý jeden z nás môže opísať lásku k matke. Každá 

je jedinečná, ale každá miluje svoje dieťa rovnako, a to nekonečne. 

     Hovorí sa, že keď stratíš otca, stratíš chleba, ale keď stratíš matku, stratíš časť 

zo seba. Pretože práve ona bude vždy bútľavou vŕbou, ktorej vyžaluješ svoje zlo-

mené srdiečko. To ona je tým lekárom, ktorý vám podá čaj a zabalí vás do deky, 

keď ste chorí. Vždy je to kúzelná víla, ktorá ako mávnutím čarovného prútika 

premení všetko nemožné a zlé na to dobré. To ona má na tvári ten žiarivý úsmev 

plný lásky, ktorý ťa zahreje pri srdiečku vždy, keď ho uvidíš. Pretože najčistejšia 

láska je láska matky k dieťaťu. Lenže mama nie je samozrejmosť.  

     Zazvoní telefón, ty sa lúčiš. Navždy. Dá sa vôbec rozlúčiť s mamou, ktorú 

milujete a zrazu ju nemáte? Odišla si, keď som ťa najviac potreboval. 15 sviečok 

na torte som sfúkol bez teba. Život pred sebou plný nástrah a ciest, v ktorých mi 

už nedáš svoju radu. Odišla si veľmi rýchlo. Tak rýchlo, ako sa roztečie vosk na 

zapálenej sviečke.  

     Už sú to 2 roky, dlhý čas, čo zápasím s tým vzdať sa ťa, ale čím som starší, 

tým viac chápem, že tvoja duša je voľná, bez bolesti a pozemských starostí. Tak 

leť a dávaj tam pozor zhora, mama moja... 

 

Matej Minárik, I.H 

Vyznanie pre teba, mama! 

     Ďakujem Bohu, že ťa mám. Si najlepšia mama, babka a aj žena. Ďakujem ti, že 

si ma nosila 9deväť mesiacov pod srdcom a dala si mi život.  

     Si mama s veľkým M a si pre mňa vzor. Hádam tiež raz budem taká dobrá 

mama ako ty! Naučila si ma veľa vecí, ale jednu nie – žiť bez teba. Si pre mňa 

najdôležitejšia osoba na svete. Prepáč mi, že nedávam svoju lásku k tebe tak naja-

vo, ale ver mi, že ťa ľúbim.  

Stála si pri mne, keď som robila prvé kroky alebo keď som sa učila rozprávať 

a vnímať svet. Nikdy si ma neopustila, za čo som ti vďačná. Prepáč mi, že ťa nie-

kedy hnevám a že to končí hádkou. Je mi to potom vždy ľúto. Nikdy si ma neod-
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SOČ v našej škole 

     Jedného dňa sme sa s pani učiteľkou Švejdovou rozhodli, že sa zapojíme do 

súťaže SOČ. Po dlhšom uvažovaní sme sa dohodli, že by sme mohli našu prácu 

spojiť s projektom Erasmus+. Keďže sa v júli zúčastníme mobility v talianskom 

regióne Kalábria, rozhodli sme sa urobiť našu prácu na tému Taliančina v Kocke. 

V škole už funguje krúžok taliančiny, ktorý vedie Ing. Švejdová (poctivo sme naň 

chodili) a taliančinu potrebujeme aj v Kalábrii. 

     Strávili sme dlhé týždne nad spracovaním informácií, cvičení a ilustrácií. Vý-

sledkom bola didaktická pomôcka s názvom Taliančina v Kocke. S touto prácou 

sme sa zúčastnili v školskom kole SOČ dňa 28. 02. 2019 a získali sme prvé mies-

to.  

     Z prvého miesta sme postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo v Krásne 

nad Kysucou dňa 21. 3. 2019. Odtiaľ sme putovali z druhého miesta do krajského 

kola, ktoré sa konalo dňa 3. 4. 2019  v Kysuckom Novom Meste.  

     Po dávke stráveného času nad vytvorením pomôcky, učením, trénovaním pre-

zentácie a stresu, sme sa dočkali odmeny. Z druhého miesta sme postúpili do ce-

loštátneho kola, ktoré sa konalo v Košiciach. Zúčastnili sme sa ho v dňoch od 24. 

4. do 26. 4. 2019.  

     Prvý deň sme pricestovali, ubytovali sa v miestnom internáte Strednej doprav-

nej školy Košice, navečerali sme sa, obliekli do slávnostného odevu a zúčastnili 

sme sa otvorenia SOČ.  

     Ďalší deň nasledovala prezentácia prác. Všetci sme boli v strese a napätí, ako 

to dopadne. Po úspešnom odprezentovaní práce sme sa zúčastnili na slávnostnom 

vyhodnotení, kde sa s nami rozlúčili a poďakovali nám za účasť.  

     Sme rady, že sme sa s našou prácou dostali až na úroveň najlepších, a že sme 

nabrali nové skúsenosti, nadviazali nové priateľstvá, oboznámili sa s krásou Ko-

šíc a zároveň sme si rozšírili oblasti nášho vzdelania.  

     Na záver by sme chceli poďakovať našej koordinátorke, pani učiteľke Zuzane 

Švejdovej, ktorá nás podporovala už od samého začiatku. 

Nikola Pápolová, Dominika Brodová, II.A 
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Vyznanie matke 

 

     7. 5. 2019 sme sa vybrali do Šurian, aby sme si prevzali ceny v celoštátnej 

súťaži Vyznanie matke, ktorú zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko Šurany. 

     Súťaže sa zúčastnilo 122 základných a stredných škôl a poslali 688 literárnych 

prác. 

     Naša škola vďaka Matejovi Minárikovi z I.H získala 1. miesto v próze a žiač-

ky II.A triedy Lucia Jašurková a Klára Machýlová získali 3. miesto v poézii. 

     Slávnostné odovzdávanie cien sa konalo v nádhernej Synagóge a sála bola 

plná matiek a starých mám. Pri recitácii Vyznanie matke  od nášho žiaka Mateja 

Minárika celé obecenstvo bolo veľmi dojaté. Po skončení programu mnohí chodi-

li za Matejom a hovorili mu, že má literárny talent a my sme boli šťastní, tešili 

sme sa, že sme zabodovali v tejto súťaži. 

     Domov sme sa vracali síce neskoro, ale s tými najlepšími pocitmi. 

Mgr. Anna Krkošková 
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keď som k tebe prišla a požiadala ťa o pomoc. Za to, čo pre mňa robíš, ti budem 

dávať iba lásku a robiť ti radosť. Teším sa aj na ten moment, kedy ti prinesiem 

vnuka alebo vnučku.  

     Milujem to, keď sa spolu smejeme a trávime čas v náručí a s láskou. Je to pre 

mňa najkrajší čas. Veď sa pozri, mám šestnásť a o chvíľu som žena. Ubehlo to 

ako voda. Ďakujem, že ma vždy podporuješ v mojich snoch. Bez teba by som si 

ich nesplnila. Si také moje slnko, ktoré mi otvorilo oči a rozjasnilo svet.  

     Vďaka tebe mám čo jesť, mám kde bývať a hlavne, mám lásku od teba, ktorá 

je dôležitá. Život bez lásky? Nie, ďakujem. Hrnú sa mi slzy, keď ti toto píšem. 

Nemám odvahu ti to povedať do očí, čo ma mrzí. Ale jedným slovom, ľúbim ťa 

a navždy budem, nech sa deje čokoľvek, pretože si to zaslúžiš.  

     Ďakujem aj za tvoje zručnosti, čo sa týka varenia a pečenia. Varíš a pečieš 

najlepšie pod slnkom a vždy sa najem ako také prasa. Ľúbim ťa a áno, viem, opa-

kujem sa, ale chcem, aby si to vedela. 

Vanessa Jašurková, I.H 

Vyznanie matke 

 

     Boh stvoril ženu a dal jej meno Mama. Nedá sa ani len opísať, ako ja tú svoju 

mamu ľúbim a chcem jej poďakovať za to, že mi dala tak skvelý život, aký mám.  

     Pamätám si mamine prvé „Ľúbim ťa“ alebo „Nikdy sa nevzdávaj“. Tak rýchlo 

to ubehlo. Naučila ma tak veľa vecí. Naozaj neviem, ako jej za to všetko poďako-

vať. Bola tu so mnou, keď som dostala prvú päťku. Bola tu so mnou, aj keď mne 

bolo najhoršie. Vždy mi vedela pomôcť. A hneď som sa cítila lepšie.  

     Mama je jednoducho nenahraditeľný človek. Dala mi všetko, aby som sa mala 

dobre. Moja mama mi nikdy nechcela zle. Vždy jej môžem povedať, čo ma trápi. 

Dokáže mi pomôcť, aj keď často nepočúvam, čo mi hovorí alebo ma upozorňuje, 

vždy robím veci, ako chcem. Vždy myslím na to, čo mi povedala, aj keď si myslí, 

že ju nepočúvam, tak ju počúvam.  

    Pamätám si, ako ma učila na bicykli. Ja som spadla a ona prišla ku mne 

a pošepkala mi: „Nevzdávaj sa!“ Čas sa kráti a už som ja tá, čo jej šepká do ucha, 

nech sa nevzdáva. Áno, viem, niekedy som aj ja zlá, robím si všetko po svojom, 

aj keď to potom ľutujem. Moje city k nej sa nedajú ani opísať. Ona jediná je tu 

pre mňa stále, aj keď všetci odídu, ona jediná tu so mnou ostane. A za toto jej 

chcem poďakovať. Keby nebolo mojej mamy, tak tu vôbec nie som, lebo ona ma 

nosila deväť mesiacov pod srdcom. Aj keď som jej narobila veľké komplikácie, 

tak to nikdy nevzdala, tak ešte raz jej chcem za všetko poďakovať. Ľúbim ťa. 

 

Kristína Jurčacková, I.H 
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Vyznanie matke 

 

     Ako najlepšie slovami vyjadriť, ako ťa veľmi ľúbim, mami? Nedá sa ani popí-

sať, čo k tebe cítim, mamička. Neexistujú slová vďaky, ktorými by som ti za všet-

ko poďakovala. Si úžasná, výnimočná, jediná a moja. V očiach tá najlepšia osoba, 

ktorú ľúbim najviac na svete. Každý jeden z nás by si mal svoju mamu veľmi 

vážiť. Ja si ťa vážim a lepšiu mamu, ako si ty, neviem si ani predstaviť. Si úžasná 

nielen tým, že si mi dala život, ale aj svojou obetavosťou, nehynúcimi citmi, bez-

pečím a láskou, ktorú mi každý deň dávaš. Si úžasná tým, že vždy vycítiš, keď sa 

trápim. Tvoja láskavá náruč, ktorou ma každý deň vítaš, aj sa so mnou lúčiš, objí-

meš ma, keď som smutná. Veľmi si to vážim.  

    Dennodenne by sme my všetci mali svojim mamám ďakovať a milovať ich 

svojím srdcom. Väčšina z nás si myslí, že mama je len inkubátor pre dieťa, ale nie 

je to tak. Naše mamy nás odnosili, porodili, vychovali nás, starali a stále sa stara-

jú o nás. Naše mamy nám dávajú všetko a skoro nič za to nechcú, len to, aby sme 

ich počúvali, rešpektovali, a keď už nebudú vládať, aby sme sa o nich postarali 

tak, ako sa ony starali o nás, keď sme boli malí. To je vlastne naša povinnosť. 

     Americká moderátorka Oprah Winfrey to vystihla slovami: „Biológia je to 

posledné, čo robí matku matkou.“ Aj keď sa matky často hnevajú, karhajú nás, 

napomínajú, vždy sú to tie milé, známe hlasy, ktoré nás milujú takých, akých 

sme. 

     Mama je len jedna. Inú už mať nikdy nebudeš, preto si váž každú chvíľu strá-

venú so svojou mamou. Ľúbim ťa, mamička. 

Petronela Števove, I. H 
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 Ďakujem ti, mami, si úžasná žena, 

si milá, pozorná, si jednoducho skvelá. 

Nikdy nezabudnem na tvoje láskyplné pohladenia, 

budem ťa milovať až do skonania 

S tebou pôjdem ďaleko a ešte ďalej, 

pretože len v tebe je skrytá moja nádej. 

Je to puto, ktoré existuje len medzi nami, 

bude existovať aj za horami a dolinami. 

Beáta Heglasíková, II.A 

 

 

Vyznanie matke 

 

Bola si to ty, 

kto rozžiaril moje dni. 

 

Moje prvé kroky,  

tvoje teplé ruky. 

Horúce objatia  

a bozky na kolienka. 

 

Nie sme rovnaké, 

no máme niečo cennejšie. 

Spomienkami sme spojené, 

čo nepustia nás, veru nie. 

 

„Ľúbim Ťa!“ dnes často nezaznieva, 

preto vážme si to viac než sa dá. 

Možno nemárnime slová, 

no skutky ukazujú veľa. 

 

Nie si hrdina, ak jej spôsobuješ vrásky. 

Nie si hrdina, ak stekajú jej slzy po tvári. 

Nie si hrdina, pokiaľ ona sa bojí.  

Hrdina si až vtedy, 

keď na jej tvári úsmev žiari 

a tvár je hladká,  

radosťou rozžiarená. 

Pretože matka je len jedna 

a nie je večná. 

Barbora Škripková, II.A 
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Vyznanie matke 

Jedno slovo v srdci všetci máme 

a vždy sa k nemu radi vraciame. 

Každý z nás vie, čo to slovo znamená, 

pretože najväčšou láskou nás zahrnie iba mamina. 

 

Mama, slovko také jemné ako jej hlások, 

každý si pod ním predstaví iný obrázok. 

Každý z nás vie, ako veľa to slovo znamená, 

pretože matka je pre každého len jediná. 

 

Matka, je to iba jedno slovo skrátka, 

no pre nikoho to nie je iba obyčajná skratka. 

Ja dobre viem, že ona svoj čas nedáva do vína,  

preto každý okamih s ňou sa nazýva rodina. 

 

Mamička, aj ty raz predsa odídeš do nebíčka, 

preto vážme si tvojho láskavého slovíčka. 

Každý z nás vie, že keď jej trochu času daruje, 

mama ho nesmiernou láskou obdaruje. 

Barbora Kecíková, II. H 

Mama 

Prvý záblesk svetla a sila jej očí, 

bola som dieťa a nechápala som,  

ako funguje tento svet. 

Vedela som len jednu vec, 

že táto žena chytila ma do svojej moci. 

Hrejivo sa na mňa usmiala, 

bola to moja MAMA. 

Milovala ma z celého srdca, 

od radosti som si vykričala pľúca. 

Prvé kroky a prvé slovám, 

jej smiech a iskričky v očiach. 

Jej tiché a predsa jasné: „Milujem ťa!“ 

v hlave mi to znelo ako sladká melódia. 
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Vyznanie matke 

     Človek, ktorý ma nosil pod srdcom deväť mesiacov. Človek, ktorý ma naučil 

hovoriť, kráčať, staral sa o mňa a vždy tu bol pre mňa.  

     Mama, si pre nás dar. Niektorí berú mamu ako samozrejmosť, ale ja nie, preto-

že tu bola vždy, keď som potrebovala pomôcť, keď som potrebovala objatie. Si 

pre mňa nenahraditeľný človek, ktorý má srdce naplnené veľkou a čistou láskou, 

ktorú si mi stále dávala a dávaš. Lásku, ktorú dávaš ty, nevie dať nikto iný na 

svete. Od teba je láska jedinečná.  

     Tvrdo pracuješ, aby si nás mohla uživiť, aby si sa mohla uistiť, že my sa má-

me najlepšie. Dáš všetko, aby som sa mala dobre. Dávaš mi svoje srdce, úsmev, 

aj keď cítiš smútok, objatia.  

     Čím som staršia, tým viac si uvedomujem, že ty si moja najlepšia kamarátka, 

ktorej sa môžem zdôveriť so všetkým a môžem ti veriť. Viem, že mi nespôsobíš 

smútok, len vtedy, keď odídeš na druhý svet. Dovtedy ma budeš napĺňať úsme-

vom a radosťou.  

     Chrániš ma pred zlom a posúvaš ma malými krôčikmi vpred. Posielaš ma do 

svete, na ktorý si ma prichystala. Nechceš, aby som v živote dopadla zle, aj keď 

sa niekedy sa voči mne správaš zle a nadávaš, ale nečudujem sa ti. Neskutočne ťa 

milujem a som vďačná, že ťa mám a môžem mať pri sebe. 

     Si jedinečná. Ďakujem za všetko, čo si pre mňa spravila. Ďakujem za roky, 

ktoré si mi dala a ďakujem, že pri mne budeš stáť až do konca. 

 

Rozália Frátriková, I.H 



20 

 

Mama je len jedna - nenahraditeľná 

 

      Vrátili sme sa na Slovensko, to znamenalo zmena školy... 

Presne o týždeň som mala ísť prvýkrát do novej školy. Netešila som sa vôbec, 

bolo mi zle od žalúdka, ani som nevychádzala z izby, ako som sa veľmi bála pr-

vého dňa v novej škole. Mala som strach, akí budú moji noví učitelia, noví spolu-

žiaci, či sa mi budú posmievať za moju zlú slovenčinu. 

     Moja mama si všimla, ako čudne sa správam, na začiatku som jej nechcela nič 

povedať o tom, ako sa cítim, ako sa obávam, nechcela som ju zaťažovať. Sama 

má toho dosť, ale nakoniec som sa odhodlala a všetko som zo seba dostala. Mama 

sa pousmiala: „Chápem ťa,“ pohladila ma po vlasoch, „veď aj ja som si to preži-

la,“ povedala s úsmevom na tvári. Ako vždy, keď som bola smutná, videla, keď 

ma niečo trápi, pretože dobré mamy majú svoj inštinkt. 

     Sedeli sme doma, rozprávali sme sa, aj keď bola unavená z práce, chcela ve-

dieť, že si pôjdem ľahnúť až vtedy, keď sa upokojím zo stresu zo školy. Bola som 

veľmi šťastná, že aj keď si nenájdem kamarátov v škole, vždy budem mať mami-

nu ako najlepšiu kamarátku.  

     Dni ubiehali ako voda... Čo bolo veľmi desivé. Posledný deň pred dňom D bol 

veľmi zaujímavý. S mamou sme sa vybrali do prírody na prechádzku a skončili 

sme v opustenej rozhľadni. Tam sa mamina so mnou pustila do reči o škole, ho-

vorila svoje trapasy, aké sa jej prihodili prvé dni v škole, ale taktiež mi povedala, 

že sa treba pozerať na zlé veci pozitívne... A teraz sa má nad čím zasmiať.  

     Vrátili sme sa domov, šla som skôr spať, aby som bola vyspatá.  

     Ráno som sa zobudila a mama stála nado mnou ako môj anjel strážny. 

Nežným hlasom mi oznámila, že je čas ísť do školy. Dala mi pred odchodom 

pusu na čelo a prehovorila mi do duše, že mi verí, že všetko bude dobré, že sa 

nemusím báť a že som šikovná. Takto povzbudená som šla prvý deň do školy. 

Hovorila som si: „Žiaden strach, veď ja to všetko zvládnem.“ 

     Po prvom dni som prišla domov unavená, ale spokojná. Slová mojej mamy zo 

mňa zhodili stres a trému, strach som hodila za seba a prihovorila som sa jednému 

dievčaťu. Od toho dňa sme najlepšie kamarátky. Vážim si povzbudivé slová mo-

jej maminy, pretože všetko mohlo dopadnúť inak. 

     Je pre mňa veľkou oporou, veľakrát jej ešte budem mať za čo ďakovať. Mami-

ny vedia, o čom hovoria a vždy chcú pre nás to najlepšie. 

Soňa Gavláková, II.I 
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Vyznanie mamám 

 

Mama, ty si človek zázračný a milý, 

v niektorých chvíľach statočný a silný. 

Ty si tá bytosť, ktorá je tu vždy s nami, 

vo chvíľach, ktoré nezvládame sami. 

 

Nikdy neodídeš, keď je najhoršie, 

pomôžeš mi vždy, keď je to najťažšie. 

Keď niečo nezvládam, si tu so mnou, 

si mojou veľkou oporou. 

 

Sú to city, ktoré mi prejavuješ, 

je to srdce, ktoré vo mne vďaka tebe bije. 

Prežila si so mnou všetko odmalička 

a preto si zaslúžiš oslovenie mamička. 

 

Ďakujem ti, že sa o mňa staráš 

a veľa trpezlivosti so mnou máš. 

Ďakujem ti aj za vrúcne objatia, 

i za slová, ktoré na srdci pohladia. 

 

Zaslúžiš si len to najlepšie, 

za skutky, ktoré robíš z lásky a nezištne. 

Skvelú mamu, tú nemá každý, 

ale ja ťa mám a ostaneš v mojom srdci navždy. 

 

Lucia Jašurková, Klára Machýlová, II. A 


