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PRÍHOVOR

Milí študenti a kolegovia !

Nezdá sa vám, že ten čas neskutočne uteká? 
Nedávno boli Vianoce, jarné prázdniny, Veľká noc, 
maturity.....aaaaaaaaaa máme tu záver školského 
roka 2014/2015.

Keby sme sa opýtali, aký bol, ťažko by sa to dalo 
vyjadriť jedným slovom - možno „hektický“, ale aj 
zaujímavý, veselý, pre niekoho prelomový, neza-
budnuteľný.....Myslím teraz našich prvákov, ktorí 
úspešne zvládli imatrikulácie. Samozrejme, myslím 
už aj na našich bývalých štvrtákov, ktorí vo väčšej 
miere zvládli tú obávanú skúšku dospelosti, vhupli 
rovnými nohami do sveta dospelákov, kde im 
budeme všetci držať päste, aby sa im splnili všetky 
aj tie najtajnejšie sny a túžby a po rokoch si spome-
nuli na našu školu a pedagógov len v tom dobrom, 
a nemuseli ľutovať čas, ktorý strávili medzi nami.

Prinášame  vám posledné číslo nášho časopisu v 
tomto školskom roku, nájdete tu prehľad toho 
najzaujímavejšieho, čo sa udialo v našej škole. 
Máme tu aj niečo na zasmiatie, niekoľko „perál“ 
múdrosti ako aj z úst študentov, tak aj profesorov a 
pre milovníkov zmrzliny aj super recept na jej 
domáce zhotovenie, ktoré veríme, zvládne snáď 
každý s vás.

Všetkým študentom ako aj našim kolegom praje-
me krásne a slnečné prázdniny a pevne dúfame, že 
sa v septembri opäť stretneme oddýchnutí a plní 
energie.

Ešte raz všetkým nádherné prázdniny !
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SOPky na doskách,
čo znamenajú svet!

Dňa 28. marca 2015 sa študentky 3. ročníka 
odboru sociálno-výchovný pracovník, za ochotnej 
spolupráce našich pánov profesorov Černina a 
Srnca a pani profesorky Lenky Suchej a s veľkou 
technickou pomocou dvoch šikovných prváčok, 
odboru učiteľstvo, zúčastnili krajského kola „malej 
scénickej žatvy“ v Senici.

Malá scénická žatva je každoročná súťažná prehli-
adka divadla mladých. Naše študentky sa jej 
zúčastnili už po tretí raz, pričom sa im tento rok po 
prvýkrát podarilo zvíťaziť na okresnom kole a 
postúpiť do krajského kola. Úroveň bola naozaj 
vysoká, konkurenti silní a skúsení. Súťažili proti 
maturantom z gymnázia v Senici, vysokoškolá-
kom a dospelému súboru hrajúcemu pre deti, 
mládež a dospelých.

SOPky sa držali. Odniesli si diplom za účasť a veľkú 
pochvalu od odbornej poroty, ktorú tvorili tri 
dámy skúsené v oblasti divadla, ktoré vyštudovali 
réžiu a dramaturgiu na Vysokej škole múzických 
umení a v súčasnosti vedú vlastné divadelné 
súbory, či pracujú ako divadelné kritičky.

Náš súbor pochválila nielen odborná porota, ale aj 
konkurenti, pre ktorých boli SOPky rozhodne 
prínosom a umeleckou inšpiráciou pre ich ďalšiu 
prácu. Aj SOPky načerpali nové inšpirácie a skúse-
nosti. 

Prežili dlhý, no krásny deň plný umenia, odniesli si 
kopu skúseností, pozitívnych zážitkov a vyskúšali 
si, aké je to stáť na doskách, ktoré znamenajú svet.
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Exkurzia v pobočke SILGAN

MITTERDORF IM MURZTAL

Dňa 27. 11. 2014 sa naši študenti zo 4.B  zúčastnili 
exkurzie v pobočke SILGAN u našich západných 
susedov v rakúskom mestečku MITTERDORF IM 
MURZTAL. Naši mladí tlačiari si prešli podnik, kde si 
mohli prezrieť celý tok zákaziek od lakovania až po 
výstupné produkty v sklade. Zaujali ich niektoré 
prvky na linkách, ktoré v Novom Meste nad Váhom 
nemajú, napr. kontrolný systém poškodenia 
horného falcu plechovíc alebo dvojitý vykladač pri 
lakovačke.

Študenti maturitného ročníka si tak mohli rozvinúť 
svoje predstavy o koncerne Silgan a získať tak nové 
poznatky, ktoré budú môcť využiť najmä pri niek-
torých témach praktickej časti maturitnej skúšky, 
ktoré sú zamerané na �rmu Silgan.

Študenti navštívili 15. decembra 2014 predvianočnú 
Viedeň. Poznávacia exkurzia mala dve časti: 
spoznávanie historických pamiatok Viedne a 
vianočné trhy.

Sprevádzania sa ujal Ing. Fritz Lederer, profesor Tech-
nickej univerzity vo Viedni. Výklad okorenil krátkymi 
komentármi.

Veľmi milo privítal študentov: Moji milí priatelia, 
prichádzate z Holíča od rieky Moravy, ktorej my tu 
hovoríme March. Srdečne všetci vitajte vo Viedni! A 
veľmi nás potešil slovami: Vy ako Slováci môžete byť 
pyšní na vašich predkov, na malý národ, ktorý tak 
dobre prežil v ťažkých dobách dejín!

Prezreli sme si blízke uličky okolo majestátneho 
Štefanského dómu, dom Mozarta (č. 9), býval tam, 
keď sa mu najlepšie darilo. Nádherné stavby z obdo-
bia gotiky, baroka a renesancie. Viedenské vianočné 
trhy Christkindlmarkt, ktoré vytvárajú jedinečnú 
atmosféru v drevených stánkoch, spojenú s arómou 
perníkov, ovocia, vareného vína, punču a suvenírov. 

Kúzlo adventu vo Viedni v priestoroch radnice a pred 
ňou ohlasuje osvetlená alej s anjelmi. Zaujímavo boli 
ozdobené vysoké stromy - Viedenský srdiečkový 
strom a svietiaci strom s hračkami, darčekmi, lampa-
mi, so zvončekmi atď. Pod veľkým vianočným stro-
mom je tzv. Nebeské pódium. Keď sa zvečerí, celebri-
ty tu čítajú príbehy s vianočnou tematikou. 

V priestoroch Viedenskej novej radnice sa konajú 
koncerty vianočnej hudby so spevákmi z celého 
sveta, vstup je zdarma. Vrátili sme sa večer domov z 
prostredia, ktoré v nás zanechalo jedinečnú atmosfé-
ru plnú predvianočných dojmov.

PREDVIANOČNÁ VIEDEŇ
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V dňoch od 22. 02. do 27. 02. 2015 sa v lyžiarskom 
stredisku Krompachy-Plejsy uskutočnil lyžiarsky  
výcvikový kurz. V krásnom prostredí  Volovských 
hôr na východnom Slovensku sme boli ubytovaní 
na chate Energetik, ktorá sa nachádzala priamo na 
svahu zjazdovky.

Študenti boli rozdelení do dvoch družstiev – 
pokročilých a začiatočníkov. Na svahu si pokročilí 
zlepšili svoje lyžiarske schopnosti a všetci zo všet-
kých začiatočníkov sa stali lyžiarmi. 

Vo voľnom čase sa študenti na chate venovali 
rôznym spoločenským hrám ako Aktivity, Alias, 
rôzne kartové hry i stolný futbal. Jeden z večerov si 
študenti spríjemnili i kúpaním v kadi s teplou 
vodou.

Na spiatočnej ceste domov sme navštívili 
Tatraladiu, kde sme sa zrelaxovali  a odreagovali v 
bazénoch a tobogánoch po náročnom výcviku.

LYŽIARSKY VÝCHOVNO-VÝCVIKOVÝ KURZ

KROMPACHY - PLEJSY
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MASKOT “Jožka”Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku

Návrhy vytvorili študetky 1.A UCI
na hodine MVR6
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Exkurzie tlačiarov:

V dňoch 24. – 27. februára 2015 sa študenti štvrtého ročníka (odbor tlačiar na polygra�ckých strojoch) Pavel 
Du�ek a Marek Dojčák zúčastnili odbornej exkurzie do nemeckého Heidelbergu. Exkurziu usporiadala 
pobočka Heidelberg Slovensko v spolupráci so SOŠ polygra�ckou v Bratislave. 

Mesto Heidelberg je jedno z obľúbených turistických miest v Nemecku. Kúsok od mesta sa nachádza �rma 
Heidelber, ktorá udáva tón vo svete polygra�ckých tlačových strojov a zariadení pre polygra�cký priemysel. 
Jedná sa o svetový gigant, kterého stroje slúžia v polygra�i a printových médiách. Po �rme študentov 
sprevádzal zamestnanec a hovoril im o nových technológiách, ktoré �rma vynalieza a následne používa v 
praxi. Jeden deň absolvovali prehliadku v Print Media Academy, kde sa oboznámili s tlačovými novinkami 
priamo vo vývoji a následne vo výrobe. Počas exkurzie si študenti prezreli centrum mesta, goticko-rene-
sančný hrad a iné kultúrne pamiatky v meste. Novonadobudnuté poznatky a skúsenosti môžu využiť najmä 
v ich ďalšom profesijnom živote.

Študenti 4. B (tlačiar na polygra�ckých strojoch) a 1. B (operátor tlače) sa zúčastnili odbornej exkurzie v 
spoločnosti Willmark (Bratislava), ktorá je jednotkou v segmente veľkoplošnej tlače na Slovensku. 
Hlavnými službami �rmy sú veľkoplošná digitálna tlač a veľkoplošná ofsetová tlač.
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LETECKY DO BERLÍNA
Naši študenti vyhrali celoslovenskú súťaž na tému 
„25 rokov zjednotenia Nemecka“. Nemecká turistická 
centrála so sídlom vo Viedni odmenila víťazný tím 
5-dňovým leteckým zájazdom po trase Viedeň – 
Berlín – Lipsko, ktorý sa uskutočnil v dňoch 27. 4. 
2015 – 01. 05. 2015.

Účastníkmi zájazdu boli študenti 4. B – Daniel Becáni, 
Marek Dojčák, Pavel Du�ek, Dominik Krušina a 
pedag. dozor Mgr. Kristína Krištofíková a PhDr. Mária 
Polláková.

Berlín, metropola na Spréve, prekvapila študentov už 
príletom na moderné letisko Tegel, odkiaľ štartujú 
lety do celého sveta. Expresným autobusom sme sa 
dostali do centra mesta na AlexanderPlatz a odtiaľ 
metrom do hostela v Berlin-Mitte.

Ak ste v Berlíne po prvý raz a chcete sa s mestom v 
krátkosti zoznámiť, prevezte sa S-Bahnom okolo 
centra mesta. Uvidíte hlavné dominanty mesta: 
Brandenburskú bránu, Berlínsky múr, East Side 
Gallery, Checkpoint Charlie, budovu Ríšskeho snemu 
s presklenou kupolou, televíznu vežu, modernú 
architektúru na Potsdamer Platz s budovami Sony 
Center, Ostrov múzeí s Pergamon -Museum, Hum-
boldtovu univerzitu atď.

Naši študenti ocenili dopravu v Berlíne, využili všetky 
možné dopravné prostriedky – Metro U-Bahn, 
S-Bahn, autobus, električku ap.

A čo sme ešte videli? Najnovšiu architektonickú 
zaujímavosť mesta – Hlavnú železničnú stanicu, 
palác zo skla a ocele, zahraničné ambasády, elegant-
ný, ale najdrahší hotel Adlon Kempinski, Berlínsky 
dóm atď. Škoda, že sme nemali viac času na Berlín!

V stredu 29. 04. 2015 sme sa presunuli rýchlikom do 
Lipska. Je to najväčšie mesto Saska. Obdivovali sme 
univerzitu, z jej budovy na 29. poschodí bol nád-
herný výhľad do okolia. Prezreli sme si jednu z 
najslávnejších reštaurácií na svete – Auerbachs 
Keller, kde sa zdržiaval J. W. Goethe. Pomník bitky 
národov, ktorý pripomína porážku Napoleona v r. 
1813. 

Pešia zóna v centre mesta s davom ľudí, hudobníkmi 
a spevákmi, s kaviarničkami a so stánkami s občerst-
vením, s programom na ulici v predvečer 1. mája – to 
všetko sme zažili v Lipsku. Naši študenti videli veľa 
historických a kultúrnych pamiatok, otestovali si 
svoju nemčinu aj angličtinu, získali mnoho pekných 
dojmov, na ktoré budú iste v budúcnosti radi 
spomínať!
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Dňa 28. a 29. 
mája sme sa zúčastnili na 

župnej olympiáde v Trnave vo 
volejbale chlapcov, kde sme postúpili ako 

víťaz okresného kola. V skupine sme sa stretli s 
neskorším víťazom z Galanty, keď sme v prvom 

zápase prehrali 2:0. V druhom zápase proti chlapcom 
z Trnavy sme bojovali o postup do semi�nále, ale v 

koncovkách setov sa od nás odvrátilo šťastie a 
zhodne sme oba sety prehrali 25:23. Zostalo nám 

teda zabojovať o 5. miesto proti Dunajskej Strede, s 
ktorou sme v prvom sete prehrali. V druhom sete sa 

chlapci zobudili a s prehľadom sme ho vyhrali. V 
rozhodujúcom tajbrejku sme viedli už 13:6, ale našou 
mladosťou sme súperovi dovolili vyrovnať na 13:13. 

Aj keď sme si v závere vybojovali dva matchbaly, 
šťastie a naša mládežnícka nerozváž-

nosť nám nedovolila vyhrať.

Dňa 14. 04. 2015 
sa v telocvični uskutočnilo 

okresné kolo vo volejbale dievčat i 
chlapcov. V turnaji dievčat sa odohrali veľmi 

vyrovnané zápasy. Všetky tri zápasy pomerom 2:0 
vyhrali dievčatá z Gymnázia Skalica. O druhé miesto 
sa v poslednom stretnutí popasovali dievčatá z Via 

Humana a SOŠ Jozefa Čabelku. Naše dievčatá prehrali 
tesne.  V turnaji chlapcov to bolo ešte vyrovnanejšie. 

Tu sa o víťazovi bojovalo až do poslednej lopty. 
Víťazom sa stalo naše družstvo SOŠ J. Čabelku, keď 

chlapci otočili nepriaznivý priebeh stretnutia so SSOŠ 
Skalica a vyhrali až v tajbrejku. V stretnutí o tretie 

miesto sa stretli družstvá Via Humana a Gymnázium 
Skalica, víťazom bolo družstvo z Via Humany. Naši 
chlapci ako víťaz okresného kola postúpili spolu s 

dievčatami z Gymnázia Skalica na 
župnú olympiádu do Trnavy.

Dňa 11. 12. 2014 sa v našej 
telocvični SOŠ J. Čabelku konal 

turnaj vo futsale pre našich prvákov. Svoju 
účasť na turnaji, žiaľ, potvrdili len dve stredné školy 

Via Humana Skalica a Stredná zdravotná škola. V 
prvom zápase síce naši chlapci prehrali s Via Huma-
nou 8:2, ale v priebehu turnaja sa stále zlepšovali, v 
druhom zápase porazili Strednú zdravotnícku školu 
11:0, v treťom zápase prehrali s Humanou po dlhom 

vedení  3:1, keď po vlastných individuálnych chybách 
sa výsledok otočil na konečných 4:6.V poslednom 

stretnutí sme porazili chlapcov zo Zdravotníckej školy 
10:0.

Poradie v turnaji :
1) Via Humana Skalica   8 b
2)SOŠ Jozefa Čabelku  4 b

3) Stredná zdravotná škola  0 b

Dňa 18. decembra 2014 sa 
uskutočnil športový deň SOŠ J. 

Čabelku. Hrali sme volejbalový turnaj v dvoch 
skupinách, jednu tvorili prváci a druháci, druhú 

tretiaci a štvrtáci doplnený o družstvo profesorov. Zo 
skupiny postúpili najlepšie dve družstvá. Do �nále 

postúpili prví zo skupiny, čo sa v skupine „mladších“ 
podarilo 1.B TLA a v skupine „starších“ postúpilo 

družstvo profesorov. Vo �nále boli chlapci posilnení z 
druhých družstiev a profesorov tesne v koncovkách 

setov zdolali. O tretie miesto si zahrali druhí zo skupi-
ny 4.A a 2.A.Víťazom tohto súboja sa stala 4.A.

1. miesto : trieda 1.B OPT
2. miesto : profesori

3. miesto : 4.A
4. miesto: 2.A

5. – 8. miesto: 1.A UCI, 1.AB EKOSOP, 3.A, 4.B

ŠP
O

RT
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Župná olympiáda

Futsalový turnaj

ŠPORT
Volejbalový turnaj
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Exkurzia
Gazdovský dvor Branovo

Študenti 1. - 3. ročníka odbor ekonomika pôdo-
hospodárstva navštívili vo štvrtok 23. 04. 2015 
Gazdovský dvor Branovo neďaleko Dvorov nad 
Žitavou. Počas exkurzie si mohli prezrieť celý areál 
farmy zameraný na agroturistiku, užšiu formu 
vidieckej turistiky s využitím poľnohospodárskych 
podmienok.

Študenti sa mohli presvedčiť, že koníky, ovce, kozy 
a ďalšie druhy HZ sú chované v nadštandardných 
podmienkach s možnosťou voľného výbehu v 
krásnom a udržiavanom prostredí. Taktiež si mohli 
zakúpiť rôzne syrové špeciality vyrábané tradič-
ným spôsobom z ovčieho a kozieho mlieka.
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Úspechy našich žiakov

Súťaž �nančnej gramotnosti pre stredné školy
V dňoch 19. 11. 2014 – 23. 01. 2015 prebehlo na internete I. otvorené kolo Finančnej olympiády.

Táto �nančná vedomostná súťaž dáva šancu mladým ľuďom otestovať a následne si porovnať základné 
�nančné vedomosti, vďaka ktorým sa v živote určite nestratia a budú sa vedieť efektívne orientovať pri 
riadení svojich �nancií. 

Stredoškoláci v nej majú možnosť vyhrať zaujímavé ceny pre seba a �nančný príspevok pre svoju školu.  
Na 20 otázok o �nančnej gramotnosti úspešne odpovedal aj žiak 4. ročníka našej školy Milan Štros a svoji-
mi vedomosťami postúpil do II. uzavretého kola.

Majstrovstvá SR
v spracovaní informácií
na počítači

V dňoch 10. a 11. marca 2015 sa v Slaníckej osade 
pri Námestove konali Majstrovstvá SR v spracovaní 
informácií na počítači. 

Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnila študentka 
tretieho ročníka, odboru sociálno-výchovný 
pracovník Klára Madunická. Po náročnej 7-hodino-
vej ceste súťažiacich srdečne privítali. Vzácnymi 
hosťami boli manželia Zaviačičovci. Pán Zaviačič je 
vynálezcom počítačového programu ZAV, ktorý 
pomáha študentom v nácviku strojopisu po celom 
Česku a Slovensku. Pani Zaviačičová je 9-násobná 
majsterka SR v písaní na stroji a viacnásobná 
majsterka sveta. Drží svetový rekord v písaní na 
stroji -13 čistých úderov za sekundu. 

Druhý deň sa niesol v súťažnom duchu. Ráno od 
pol ôsmej bol rozpis a tréning na súťaž. O ôsmej 
ráno už všetci súťažiaci podávali svoje vrcholné 
výkony. Text bol veľmi náročný, celkový súťažný 
odpis trval 10 minút. 

Klára Madunická na majstrovstvá postúpila z 
celkového 12. miesta. Napokon svoj výkon zlepšila 
a umiestnila sa na krásnom 6. mieste. Bronzová 
medaila jej utiekla len o chlp, vďaka drobným 
chybičkám.
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SOČ
Stredoškolská odborná činnosť

Školské kolo
Stredoškolská odborná činnosť /SOČ/ je dobrovoľná, 
záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl vo 
vekovom rozpätí 15 – 21 rokov. Vyhlasovateľom SOČ je 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tomto 
školskom roku prebieha 37. ročník uvedenej súťaže.

Cieľom SOČ je vyhľadávať nadaných, šikovných študentov, 
rozvíjať ich teoretické a praktické schopnosti, viesť ich k 
schopnosti aplikovať získané poznať  v praxi  a k samostat-
nému tvorivému mysleniu. 

Dňa 26. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo stredo-
školskej odbornej činnosti.  Školského kola sa zúčastnilo 31 
študentov  tretích a štvrtých ročníkov. Študenti boli rozde-
lení podľa študijných odborov do troch skupín. 

Do krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré 
sa konalo 27. marca 2015 v Dunajskej Strede postúpili tieto 
práce:

Odbor: teória kultúry, umenia, umelecká, odevná tvorba:

1. Ľudové zvyky a tradície – Klára Madunická /3. A/
2. Divadelná tvorba – Simona Hrubá, Kristína Bellová /3. A/

Odbor: ekonomika a riadenie:

1. Investovanie na �nančnom trhu  - Ján Mikuš /4. A/
2. Pasívny príjem e-book – O. Janičkovič /3. A/

V piatok 27. marca 2015 sa v Súkromnej 
strednej odbornej škole s vyučovacím jazy-
kom maďarským v Dunajskej Strede konal 
37. ročník krajskej prehliadky Stredoškol-
skej odbornej činnosti. 

Súťažiaci boli rozdelení do 17 odborov. 
Naša škola mala zastúpenie v dvoch odbo-
roch. V odbore Ekonomika a riadenie 
Ondrej Janičkovič, študent tretieho ročníka, 
svojou prácou Pasívny príjem – tvorba 
e-booku obsadil 1. miesto a zároveň 
postúpil na celoslovenské kolo, ktoré bude 
21. – 24. apríla v Hotelovej akadémii Ľ. Win-
tera v Piešťanoch. 

Druhú prácu obhajoval Ján Mikuš s témou 
Investovanie na �nančnom trhu. V odbore 
Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná 
tvorba sa prezentovala Simona Hrubá s 
prácou Divadelná práca – SOP-ky. Klára 
Madunická si za prácu Ľudové zvyky a 
tradície vybojovala pekné 3. miesto. 

Všetkým študentom ďakujeme za repre-
zentáciu školy, víťazom gratulujeme a Ond-
rejovi držíme palce v silnej konkurencii na 
celoslovenskom kole. Zároveň ďakujeme aj 
ich konzultantom, ktorí im s prácou pomá-
hali – Ing. Zdenke Ďurišovej a Mgr. Lenke 
Suchej.

Krajské kolo
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Hollého pamätník
krajské kolo

Dňa 30. 04. 2015 sa v Trnave konalo krajské kolo v prednese poézie - 
Hollého pamätník. Našu školu opäť reprezentovala študentka Klára 
Madunická z 3.A (odbor sociálno-výchovný pracovník).

Klára okúzlila svojím prednesom i porotu, ktorá jej udelila 2. miesto s 
návrhom na postup do celoslovenského kola - Hviezdoslavov Kubín, 
ktoré sa bude konať v júni. Klárke blahoželáme a prajeme veľa ďalších 
úspechov !

„Cesta dejinami“

Pán Jozef Dojčák, rodák zo Skalice, pôsobí na našej Strednej odbornej škole Jozefa 
Čabelku ako majster odborného výcviku už druhý rok. Absolvoval Strednú odbornú 

školu polygra�ckú v Bratislave, odbor reprodukčný gra�k. Učarovalo mu výtvarné umenie, 
svoje prvotiny uverejňoval v rôznych novinách a časopisoch. Neskôr aj v knihách ako ilustrácie. 

Je to všestranný umelec, ktorý maľuje ceruzou, rudkou, tušom, akrylovými a olejovými farbami. 
Inšpiráciou sa mu stala obec Borský Svätý Jur, kde žije so svojou rodinou, príroda Záhoria, poľovnícke 

motívy, avšak v jeho tvorbe sa nájdu aj portréty a zátišia. Blízke mu je sochárstvo, obnove a rekonštrukcii 
sôch svätcov sa venuje už od študentských čias.

Diela pána Dojčáka mali možnosť ľudia vidieť a obdivovať na mnohých výstavách na Slovensku a v 
Čechách. Jeho obrazy sa dnes nachádzajú v súkromných zbierkach aj v zahraničí – Česká republika, 

Rakúsko, Poľsko, Rusko, Nemecko, Maďarsko, Švajčiarsko, Taliansko, Anglicko, USA.

S jeho výtvarným portfóliom sa v súčasnosti stretávame na obecných a mestských 
úradoch, v okolitých kostoloch a v kaštieli Pálfyovcov v Malackách. Venuje sa aj rekla-

me a gra�ke, jeho služby využila aj Matica slovenská, kancelária prezidenta 
republiky ako aj predsedu vlády. Dnes okrem našej školy pôsobí vo �rme, 

ktorá je popredným lídrom na svetovom trhu s obalovým materiálom. 
Sám rád hovorieva, že: „V niektorých svojich dielach nechávam kus 

svojej duše a nedajú mi spať, pokým nie sú dokončené.“

Poctený medzi osobnosťami
v monogra�i o obci Borský Svätý Jur
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CHMELÁRI
Našim revírom je dedina Ročov

Naše tempo je vražedné
Našimi protivníkmi sú chmeľ, babky, drátky a kontrolórky

Ich tempo je vražedné
Ich oči sú veľmi bystré
Ich ruky veľmi šikovné

A ich huby nevymáchané
To sme my čabelkovci na chmeli
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VÝTVARNÉ SYMPÓZIUM

V utorok 12. mája 2015 sa v Hodoníne 
uskutočnil VII. ročník výtvarného sympó-
zia "Kroky k umění". Tento rok bola téma 
zameraná na "Vysnívanú dovolenku". 
Našu školu reprezentovali študentky 
druhého ročníka odbor učiteľstvo pre 
materské školy a vychovávateľstvo Eliška 
Vidová a Sabina Vanda Leskovská. Svoje 
umelecké dielo nazvali "Sladký domov". 
Vytvorené obrazy budú súčasťou 
putovnej výstavy, ktorá sa uskutoční v 
nasledujúcom školskom roku.
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DIVADLO

Dňa 18.12. 2014 sa študentky 3. ročníka odboru SOP a 
študentky 1. ročníka odbor  SOP/UČI predstavili na 
Námestí mieru v Holíči v rámci Holíčskych vianočných 
dní s novým divadelným predstavením VIANOCE. Pred-
stavenie malo veľký úspech. Na záver všetkým v mene 
SOŠ J. Čabelku zaželali pokojné a požehnané Vianoce a 
Šťastný Nový rok 2015.

Dňa 18.12. 2014 sme so študentmi 3.A, 1.A a 1.B navštívili 
seniorov v domove dôchodcov s cieľom potešiť ich a 
zaželať im pekné vianočné sviatky. Predviedli sme im 
naše vianočné predstavenie, ktoré sa im páčilo a 
nakoniec nás obdarili pekným potleskom.

V dňoch 27. marca a 31. marca 2015 sa stretli dve gen-
erácie v Senior dome Terézia Holíč. Klienti zariadenia, 
žiaci prvého a tretieho ročníka odbor sociálno-výchovný 
pracovník si tentokrát vymenili úlohy. Klienti sa snažili 
naučiť a ukázať ešte stále svoje šikovné ruky zhotovením 
veľkonočných ozdôb. Na túto tradíciu chceme nadviazať 
aj v ďalších rokoch.

Divadelné predstavenie s vianočnou tematikou
v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Holíč

Veľkonočné tvorivé dielne v Senior dome Terézia

Divadelné predstavenie VIANOCE na námestí v Holíči

TVORIVÉ DIELNE
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Ako sa efektívne učiť
Niekto sa snaží čosi naučiť, ale nevie ako na to tak, 
aby si z toho na druhý deň niečo zapamätal a aby 
nedostal pred tabuľou či pri teste takzvané okno. 
Možno sa vám tieto tipy nebudú zdať originálne, 
ale sú zaručene účinné. Takže zostáva už len 
otázka: Chcete sa niečo naučiť? Ak áno, čítajte 
ďalej.

Prepisovanie
Prepisovanie je veľmi účinný spôsob ako sa toho 
viac naučiť než len obyčajným čítaním. Vezmite si 
poznámky, alebo knihu, z ktorej sa máte učiť a 
prepisujte si to (pozn. nemusíte, samozrejme, 
prepisovať všetko, len to, čo je pre vás dôležité). Je 
fakt, že tým prepisovaním sa vám to vrýva viac do 
pamäte a na druhý deň si to zapamätáte. No neza-
búdajte si to po takom starostlivom prepísaní ešte 
raz-dvakrát prečítať. Tak len získané vedomosti 
upevníte a zostanú s vami dokonca aj dlhšie než 
len do zajtrajšieho testu. Tiež je pri prepisovaní 
dôležité rozlišovať farby na pojmy, ktoré si musíte 
najviac zapamätať. To čo je najdôležitejšie si pekne 
krásne zvýraznite, aby ste si to všimli a zapamätali.

Hlasné čítanie
Tiež dobrým postupom ako sa niečo naučiť je 
nahlas si čítať to, čo sa musíte naučiť. Ako si to 
vysvetľujem? Ak si čítate potichu, nechávate prúdiť 
myšlienky a tie myšlienky vás môžu často vyrušo-
vať, najmä ak napríklad riešite ďalšie problémy, nie 
len školu. Ale ak si čítate učivo nahlas, sústredíte sa 
na svoje čítanie, na to, čo hovoríte a na to, čo je v 
texte.

Vysvetľovanie
Je dobré si učivo vysvetliť. Niečo si prečítajte a 
uistite sa, či tomu rozumiete správne. Vysvetlite si 
to na príklade z praxe. Pokiaľ vás obchádza schop-
nosť vysvetliť si nejaké veci v nejakom predmete, 
na ktorý sa učíte, skúste požiadať niekoho iného, o 
kom si myslíte, že by vám to dokázal vysvetliť. 

Preč od rušivých elementov
Nenechajte nič, aby vás pri učení niečo rušilo. 
Vypnite televízor, facebook, zavrite sa do izby a 
praktikujte pred týmto uvedené body. Pretože 
pokiaľ vás niečo vyrušuje a púta vašu pozornosť, 
nedokážete sa dobre naučiť. Skrátka chvíľu si dajte 
pauzu a skutočne sa učte, ak je pre vás známka 
dôležitá.

Počúvať na hodine
Viem, nie každý a vždy dáva na hodine pozor, ale 
počúvať na hodinách a následné učenie môže len 
pomôcť k tomu, aby ste písomku, test, či skúšanie 
pred tabuľou zvládli na výbornú alebo aspoň 
dobrú známku. Som si však vedomá toho, že 
človek na hodine dáva pozor aj podľa toho či ho 
predmet a daná látka baví. Skúste skrátka vylúčiť 
zo svojej mysle rušivé elementy a počúvajte 
výklad. 

Na záver chcem dodať, že keď som tento článok 
publikovala na svojom blogu, získal dobré ohlasy a 
všetci sa stotožnili s uvedenými tipmi. Skúste to, a 
hlavne si nenechávajte všetko na poslednú chvíľu, 
pretože to často býva nepríjemné pre váš voľný 
čas. :-)
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TROCHU SMIECHU NEUŠKODÍ :-D

PERLY DUCHA:
o Učiteľka: Fero, povedz nám nejakú pranostiku. 
 Fero: Retardovaná kvapka, 40 dní kvapká!
o Do školy chodíme pre to, aby sme vedeli s akými  
 blbosťami sa v živote stretneme.
o Spolužiačka dostala 5-ku z písomky a hovorí: 
 Bože, prečo som dostala 5-ku?" 
 A učiteľka jej na to: "Jeho sa to nepýtaj, on to   
 neopravoval."
o Učiteľka: Karin keď je v triede 31 žiakov, aká je   
 pravdepodobnosť že k tabuli vytiahnem práve   
 teba? Ja: S mojím šťastím 100% pani učiteľka.

AJ UČITEĽOM SA NIEKEDY ZADARÍ
• Ak budete mať nejaké nedostatky, príďte za mnou, ja vám ich prehĺbim.
• Ja vám to hneď skomplikujem, len mi dajte čas!
• Nebudem špekulovať, aby ste neodhalili, čo všetko neviem.
• Toto hovorím najmä pre tých, ktorí tu nie sú.
• Je to podobne, lebo je to v podstate to isté.
• Skôr, než si povieme, čomu sa to rovná, napíšem, čomu sa to nerovná.
• Chce sa niekto spýtať prečo? Lebo je to definícia. Nad tým nešpekulujeme,to si osvojíme.

CITÁTY O ŠKOLE
• Človek musí veľa študovať, aby málo vedel.
 (Michelde Montaiqne)
• Usmievaj sa, ani zajtrajší opravný termín neurobíš, aj  
 tak ťa pozajtra vyrazia zo školy.
• Skúsenosť je drahá škola, ale hlupáci sa v inej učiť  
 nebudú.
• Škola nie je bar, takže sa v nej dlho nezdržíme.
• Študent nenašepkáva, zverejňuje odpoveď.

Rozprávajú sa dvaja študenti
na intráku:
„Počúvaj, chovajme prasa“, 
hovorí prvý.
Druhý na to: „Si normálny?
Špina, bordel, smrad.“
A prvý na to:
„To nič, ono si zvykne.“

Ako sa ti darí v škole? 
Pýta sa babka vnuka.
Výborne babi, môj kontrakt 
s piatou triedou bol 
predĺžený o jeden
ďalší rok.

V škole na poslednej 
hodine:
Kto odpovie prvý na moju 
otázku, môže ísť domov.
Janko vyhodí tašku cez 
okno.
Kto to bol?
Ja! Dovi!

Ộsmačkam píšu chalani 
list:
Príďte večer do parku, 
budeme sa bozkávať.
Dievčatá odpovedajú:
Obráťte sa na šiestačky.
My už sme ďalej.
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Ingrediencie: 
250 ml smotana na šľahanie
2 ks bielka
1 balíček vanilínový cukor
3 ks žĺtky
60 kryštálový cukor

Postup: 
Vo vodnom kúpeli šľaháme žĺtky s kryštálovým cukrom. Po chvíli odstavíme 
a ešte asi 3-4 minúty šľaháme ručným mixérom.
Osobitne si vyšľaháme sneh z bielkov a šľahačku s vanilínovým cukrom. 
Pridáme k vyšľahaným žĺtkom a zamiešame. Hmotu nalejeme do nádoby a 
dáme do mrazničky aspoň na 2 hodiny.
Podávame s ovocím a čokoládou.

RECEPT: DOMÁCA VANILKOVÁ ZMRZLINA
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