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2015/2016

Úvodné slovo...
Vážení čitatelia našej prvotiny,
Do rúk sa Vám dostáva prvé číslo nášho školského časopisu SmallTalk.
Ide o občasník, čo znamená, že bude vychádzať zatiaľ nepravidelne. Ponúkané prvé číslo obsahuje články týkajúce sa školských i mimoškolských
aktivít realizovaných na našej škole v prvom polroku školského roka
2015/2016. Jednotlivé rubriky referujú o športe či kultúre. Prinášajú ale aj
vlastnú tvorbu.
Školský časopis je projektom študentov, prezentuje naše náhľady
a vnímanie atmosféry v škole. Je jednou z možností, ako podporiť projekt
realizovaný na našej škole v tomto školskom roku – Škola priateľská deťom.
Sľubujeme, že sa budeme len zlepšovať a ponúkať Vám aj naďalej zaujímavé články a reportáže. Zároveň chceme vyzvať aj ostatných študentov,
ktorí by chceli prispieť svojou tvorbou, aby sa nebáli a zavítali medzi nás.
Prajeme všetkým veselé chvíle pri čítaní 

Kultúra
Bratislava – Viedeň
Dňa 13. 11.2015 sa naša škola zúčastnila na celodennom výlete vo
Viedni a v Bratislave. Skoro ráno sme sa stretli pred školou
a rozdelili sme sa do dvoch autobusov. Cestu sme si spríjemňovali
počúvaním pesničiek a spievaním si. Našou prvou zastávkou bola
čokoládovňa v Kittze. Priamo na mieste sme mali možnosť ochutnávky a prehliadky výroby čokolády.
Po tejto zaujímavej zastávke sme sa premiestnili do nákupného
strediska – Parndorf. Obchodné centrum bolo zaujímavé hlavne pre
ľudí, ktorí majú radi nakupovanie. Niektorí sa tým nechali uniesť až
natoľko, že meškali a skoro sme ich zabudli. Ide konkrétne o Marka
Steinera a Kristiána Kysuckého. Keď sme už boli všetci pokope,
vyrazili sme na cestu na vianočné trhy. Užili sme si tam vianočnú
náladu v podobe vianočného punču. Nemali sme ujmu na zdraví a
tak sme sa vybrali do našej cieľovej stanice – Bratislavy.
Rozchod bol v centre Bratislavy, účelom bolo oddýchnuť si a dobre
sa najesť. Potom sme sa všetci stretli pred Novou Scénou a tešili
sme sa na predstavenie Rómeo a Júlia. Muzikál všetkých prekvapivo zaujal a niektorí odchádzali so slzami v očiach. Sme nadšení, že
nám
škola
umožnila
takýto výlet
plný zážitkov
a dúfame, že
budeme mať
ešte
veľa
takýchto výletov.

Kultúra
Ekotopfilm
Po minuloročnom Ekotopfilme ani tento rok Ekotopfilm nesklamal.
Najskôr boli prezentované krátke, ale veľmi zaujímavé filmy a po
nich sa nám predstavil Gábor Fűri s fotkami jeho vtákov . Všetkých prítomných fotky zaujali, lebo boli veľmi kvalitne spracované.

Kultúra
Vianočná akadémia
22. decembra 2015 sa naši študenti stretli na Vianočnej akadémii.
Touto besiedkou nás sprevádzali úžasní moderátori Damián Baránek a Samuel Lahuta.
Pripravili si vtipný a zaujímavý rozhovor s našimi obľúbenými učiteľmi Dominikom Turiakom a Riškom Zaprihačom. Potom si každá
trieda pripravila vlastný program. Na konci akadémie sa vyhodnotili
polročné úspechy našich študentov a kamarátov.

Kultúra
Imatrikulácie cez fotografie

Šport

27. októbra 2015 - výsledková listina :-)
V tento deň sa žiaci všetkých tried stretli v priateľskom športovom
súťažení v rôznych disciplínach.

Šport
Výsledky v jednotlivých disciplínach sú tu:
ŠPLH
Chlapci: 1. Lukáš Beca, I. A
2. Filip Pažický, II. A
3. Denis Michel, II. A
Dievčatá:
1. Lenka Ďurkovská, II. A
2. Ivana Mravcová, III. A
SED-ĽAH
Chlapci:
1. Filip Pažický, II. A
2. Marek Smolka, IV. A
3. Denis Michel, II. A
Dievčatá:
1. Ivka Mravcová, III. A
2. Lenka Ďurkovská, II. A
3. Viktória Čanecká,
II. A

Šport

V sobotu 24. októbra 2015 sa v žilinskom lesoparku Chrasť
uskutočnil prvý ročník prekážkového behu Žilinské blatíčko
a naši žiaci boli pritom.
Svoj voľný čas venovali príprave tejto akcie, kde spolu s pani
asistentkou Lenkou Kováčovou pracovali ako dobrovoľníci a organizátorom pomáhali
umiestňovať 22 prekážok na
trati, ktorá mala dĺžku 5,5 km.
Na záver náročného dňa si aj
oni vyskúšali krosový beh s množstvom umelých i prírodných prekážok.
A tu sú naši trošku zablatení:
Emma Ondrušová
Damián Baránek
Dávid Svrček
Marek Smolka

Šport

17. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili športovej aktivity Beh do
neba 2015.
Najrýchlejším z našej školy bol Damián Baránek z III. A, ktorý si obhájil krásne 4. miesto v kategórii Juniori.
Spolu s ním si po pekné umiestnenie zabehli:
Viktória Čanecká z II.A

Bianka Vráblová z II. A

Denis Michel z II.A

Simon Špánik z II. A

Filip Pažický z II.A

Dávid Kováčik z I. A

Srdečne blahoželáme

Výsledkovú listinu si môžete pozrieť tu: http://beh.sk/wpcontent/uploads/2014/12/171015_beh_do_neba_v.pdf

Šport
Telesná výchova III.A a IV.A v LASER GRID ARÉNE

Hodinu telesnej výchovy absolvovali študenti III.A formou taktickej
hry v žilinskej Laser Grid aréne.
Neskôr sa pridali aj študenti IV.A
Najvyšsie skóre v prvej hre mal hráč MGR,
v druhom kole ho zdolal hráč Headshot. Všetci sa poriadne zapotili a nakoniec spoločne odfotili.
Netradičná hodina telesnej výchovy

Šport

Žilinská plavecká štafeta 2015
Sme veľmi radi, že sme sa aj tento rok zúčastnili tejto skvelej akcie,
ktorá je už tradične súčasťou Žilinských dní zdravia a podporuje
zdravý životný štýl všetkých generácií.
Medzi 1 058 plavcami boli aj naši skvelí plavci:

Kristián Kysucký, II. A
Filip Drotár, III. A
Simon Špánik, II.A
Dávid Svrček, III. A
Bianka Vráblová, II. A
Marek Smolka, IV. A
Filip Pažický, II. A
Samuel Lahuta , IV. A
a samozrejme aj náš skvelý učiteľ telesnej výchovy
Richard Zaprihač
ktorí prispeli k preplávaniu 1 164 km.

Interview
Interview s pani učiteľkou Jankou Pálfyovou
Ako ste spokojná so svojou novou triedou?
Moja nová trieda mi padla do oka, keď som prekročila prah triedy.
Sú to všetko úžasné osôbky, sú jedineční a nejakým spôsobom navzájom k sebe tolerantní. Máme veľa umelcov a kreatívnych ľudí, na
čo sme pyšní. Z času na čas niektorí rebelujú, ale spoločným úsilím
sa určite všetci naučíme správať sa tak, ako máme.
Ako sa im podľa vás páči na našej škole?
Prváčikom sa na škole páči, chvália si učiteľov, rôzne aktivity, súťaže ktoré spolu podnikáme (Týždeň zdravej výživy, Týždeň elegancie
...). Z ich tvárí je možné ľahko vyčítať, že sa tu cítia dobre. (Aj keď
občas od samej dobroty vystrkujú rožky ).
Páčili sa im imatrikulácie?
S imatrikuláciami boli spokojní, dobre sa zabávali na sebe i na
vlastných spolužiakoch. Nikto z nich neutrpel žiadnu vážnu ujmu a
všetko brali s humorom. Na imatrikulácie budú spomínať len v dobrom.
Aké majú pocity z prvého výletu ? Páčil sa im?
Zo začiatku sme mali všetci ľahký problém zdolávať prvé kopce a
stúpanie, ale napokon to šlo. Cestou sme debatovali, robili svojky
(tzv. selfie), bolo nám fajn. Bolo nám dopriate krásne počasie s
množstvom nádherných výhľadov. Zostali nám pekné spomienky a
veľa spoločných záberov.

Interview
Aký je váš obľúbený žiak alebo trieda?
Smiech... Nemám obľúbenú triedu, ale k tej svojej mám taký špecifický až materský cit. Cítim zodpovednosť i radosť zároveň. Radosť
mi robia žiaci usilovní a slušní, ale mám rada aj tých menej usilovných a menej slušných.
Kde ste študovali?
Na strednú školu som chodila do Čadce a navštevovala som OA.
Vyštudovala som fakultu sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Koľko učíte na našej škole?
Na našej škole učím už šiesty rok. Už som tu ako inventár.
Učili ste aj na nejakej inej škole?
Áno. Jeden rok som učila na Cirkevnej obchodnej Akadémii Tomáša Akvinského v Žiline.
Prečo ste si vybrali práve prácu učiteľky?
Som vyštudovaná ekonómka, personalistka. Vo vyštudovanej oblasti som pár rokov i pôsobila. Po čase som sa zhodou rôznych náhod
rozhodla pre "očistu" v školstve. Vždy som mala pozitívny vzťah k
učeniu a vzdelávaniu sa, preto mi je táto profesia blízka. Časom
som zistila, že ma svojím spôsobom napĺňa. Je príjemné mať prácu,
ktorá vás baví a byť obklopená mladými ľuďmi, ktorí na vás prenášajú takú tú mladícku energiu a byť súčasťou tak skvelého kolektívu
učiteľov.

Interview
Prečo ste sa rozhodli vyučovať práve tie predmety, ktoré vyučujete?
Predmety, ktoré učím, si nevyberám. Mám ale šťastie, že učím
zväčša ekonomické predmety, ktoré mi boli blízke od nepamäti.
Mám solídne základy zo strednej i vysokej školy a taktiež skúsenosti
z praxe, ktoré často využívam pri vysvetľovaní učiva.
Aký bol váš obľúbený predmet na škole?
Ekonomika na všetky spôsoby – mikro, makro, dejiny ekonomických
teórii, podniková ekonomika ...
Ďakujeme za rozhovor.

Zábava
Vtipy
Učiteľka v škole hovorí žiakom:
- Utvorte vetu so slovom Yeti.
Marienka:
- Yeti je veľký snežný muž.
Janko:
- Yeti žije v horách.
Móric:
- Yeti zima?
Úvaha učiteľa na hodine fyziky:
Keby žiaci, ktorí sedia v zadných laviciach, boli tak ticho ako žiaci v
stredných laviciach, ktorí si čítajú časopisy, mohli by žiaci v predných laviciach ďalej nerušene spať.
Učiteľka sa pýta žiaka:
- Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa narodil v roku 1964?
- Muž či žena?
Pán profesor, veľmi sa bojím, že naša Janka tie maturity nespraví.
- Stavte sa o desať tisíc, že spraví!
Sťažuje sa syn mame:
- Mami, mne sa dnes nechce do školy. Učitelia ma tam nemajú radi,
žiaci ma nemajú radi, ani ten školník ma nemá rád.
- Nič sa nedá robiť, musíš ísť.
- Ale ja fakt nechcem.
- No ty musíš ísť, však si riaditeľ!

Svetové dni
Svetový deň úsmevu
Čím je pre nás 2. október výnimočný? Je to počasím? Alebo naším
rozvrhom v škole? Nie. S týmto to vôbec nesúvisí. Tento deň je vyhradený pre jednu z najjednoduchších vecí v našom živote a tým je
práve náš úsmev. Úsmev je v tejto dobe pre nás niečo, čo si ani
neuvedomujeme. Máme ho málo, pretože naše dni sú plné stresu a
občas problémov, ktoré by pre nás nemali byť podstatné. Pri našom
každodennom kolobehu dokážeme zabudnúť aj na také maličkosti,
ktoré nám neodoberajú ani z času, ale ani nekradnú drobné z našej
peňaženky. Dnes si nemusíme ani uvedomovať, koľkým ľuďom dokážeme spríjemniť deň len tým, že vytiahneme kútiky našich úst.
Preto by sme mohli tento deň venovať práve úsmevu. Nech sa neusmievajú ale len naše tváre, ale aj naše duše. Len vtedy sa úsmev
môže považovať za pravý.
Medzinárodný deň stromov.
Tak ako padajú listy, tak sa míňajú dni až zrazu nastane 20. október. Tento deň patrí koreňom v zemi, pevným kmeňom odolávajúcich vetrom a mohutným korunám, ktoré prinášajú dary zvané plody. 20. októbra je medzinárodný deň stromov. Hoci niektorí ľudia si
neuvedomujú ich dôležitosť, naše stromy nemajú totiž wifi. Darujú
nám však niečo oveľa dôležitejšie a tým je vzduch, ktorý dýchame.
Život bez neho? Nie, ďakujem. No, akoby sme mali na výber. Darujú nám aj kúsok seba, keď svoje telá venujú na papier, nábytok a
ďalšie potrebné veci k nášmu životu. Preto sa v tento deň spoločne
nadýchnime a pripomeňme si ich dôležitosť.

Na príprave prvého čísla sa podieľali:

I.A.: Tatiana Franeková
Barbora Hrivíková

II.A.: Kristián Kysucký
Bianka Vráblová
Lenka Ďurkovská
Mária Kaštanová
Samuel Decký

III.A.: Damián Baránek
Emma Ondrušová

IV.A.: Marek Smolka
Samuel Lahuta

p. uč. Janka Rotterová a Zuzana Hammerová 

