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Rozhovor s riaditeľom školy 
 
Aké najväčšie zmeny sa v škole udiali v šk. roku 2013/2014 
z hľadiska rekonštrukcie? 
 
Bola prerobená fasáda školy a nový plot pred školou. Následne sme 
vypracovali projekt k ďalším úpravám exteriéru školy z prednej časti – 
hlavný vstup, úpravu fasády, chodníkov  v celkovej sume cca 40 000 €. 
Tento projekt je zámerne rozdelený do troch častí. 

- vybudovali sme novú internetovú sieť školy, 

- vybudovali sme tri  interaktívne učebne, dve PC – učebne, 

- učebňu metodiky hudobnej a výtvarnej výchovy, 

- znižovali sme chodbové stropy, cca 300 m2 s novým osvetlením 
a ozvučením , vybudovala sme novú recepciu školy, 

- prebehla rekonštrukcia kúrenia v celej škole, 

- znížili sme chodbové stropové priestory – schodisko, 

- oddelili sme chodbové  priestory  hlavnej budovy školy od  
telocvične a posilňovne. 

 
Čo nám prinesie šk. rok 2014/2015? 

 
Ak sa podarí, tak by sme chceli zrealizovať aspoň časť spomínaného 
projektového zámeru; 

- chceli by sme vybudovať a sprevádzkovať tlačovú miestnosť, 

- ďalším cieľom je vytvoriť ešte jednu interaktívnu učebňu a doplniť 
hudobné nástroje a lyžiarsku výstroj. 

 
Aké plány do vzdialenejšej budúcnosti máte s touto školou? 
 
Podali sme žiadosť o nový študijný odbor, ktorý v našom regióne ešte 
nie je a je oň veľký záujem. Otvárame nový študijný odbor, operátor/ka 
kožiarenskej výroby v spolupráci s firmou Eissman Holíč. Škola by mala 
svojím zovňajškom priťahovať. Vďaka šikovným študentom, ich 
aktivitám a študijným výsledkom robí dobré meno školy 
u zamestnávateľov, rodičov i v širokom okolí. Pre budúce roky by sme 
chceli otvárať 2-3 triedy v celkovom počte max 60 študentov do roka. 
 
 



  

Čo vravíte na nových učiteľov? 
 
S novovytvoreným zborom som spokojný, dúfam, že aj Vy, študenti. Čas 
ešte ukáže, kto a kde bude zaradený. Týka sa to všetkých ako celku. Rád 
by som kolektív udržal a nemenil, keď tak, len obohatil o nových 
pracovníkov v nových odboroch. 
 
Čo znamenalo pre našu školu otvorenie 2 tried v 1. ročníku? 
 
Tento rok sme prijali 65 študentov do dvoch tried 1. ročníka. 
Racionalizácia nám neumožnila otvoriť tri triedy, aj keď by to bolo 
možné. Tu sa ukázalo, že škola našla svoje miesto a smer, ktorým by sa 
v budúcnosti mala uberať. Do vyšších ročníkov pristúpilo ďalších 6 
študentov a celkový počet študentov školy stúpol o 24. V budúcich troch 
ročníkoch bude maturovať nižší počet študentov, a ak by sa prijímal aj 
menší počet študentov ako v tomto školskom roku, celkový počet 
študentov školy by mal mať stúpajúci trend.  
 
Ďakujeme pánovi riaditeľovi Ing. Jozefovi Pavlíkovi za rozhovor, ktorý 
nám poskytol a tak objasnil plány, ktoré má v budúcnosti s našou školou. 
Veríme a želáme mu, aby sa všetky jeho predstavy a plány podarili 
zrealizovať v čo najkratšom časovom termíne.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Interview s prvákmi 

Aj tento rok k nám pribudli noví študenti - prváci. Trocha vystrašení z 
nového prostredia a zároveň plní nádejí. Prispôsobiť sa novému režimu, 
pravidlám a učivu určite nie je ľahké, zažil to každý z nás, určite viete, o 
čom hovorím.  
Náš zvedavý časopis urobil s prvákmi rozhovor a vyspovedal ich z 
dojmov a pocitov, ktorými ich naša škola poznačila.  

Ako sa vám zatiaľ páči na škole?  
- Zatiaľ v pohode, dobrý kolektív.  
- Prvý týždeň som chcela odísť, ale teraz som rada, že som zostala.  
- Super, som spokojný.  
- Fajn, páči sa mi tu.  

Čo hovoríte na vášho triedneho/triednu profesora/profesorku?  
- S našou triednou pani profesorkou netrávim veľa času, ale vyzerá byť 
fajn, milá.  
- Najlepšia!  
- Chodí za nami dosť často, stará sa, zaujíma.  
- Super! 

Čo by ste na našej škole zmenili?  
- Nič, som maximálne spokojná.  
- Niektoré pravidlá. 
- Prístup profesorov k žiakom.  
- Netreba nič meniť. Všetko mi vyhovuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tajnička 

 
Otázky : 
 
1. Ako sa nazýva väčšia skupina zvierat?  
2. Aké je Mozartove druhé meno?  
3. Hlavne mesto Nemecka  
4. Lepidlo po Anglicky  
5. Ako sa volá mesto ktoré je preslávene hodinovou vežou BIG BEN?  
6. Aký pseudonym si zvolil spisovateľ Jozef Gregor? 
7. Kto dokázal zložiť jednu z najznámejších symfónií aj napriek svojej 

hluchote?  
8. Ako sa volá zakladateľ Pytagorovej vety?  
9. Ktorá slávna loď sa 15. apríla  1912 v severnom Atlantiku potopila?  
10. Najväčšia púšť Afriky?  

 

 

       
              

   

       
              

   

       
            

    

    
                  

    

      
              

    

 
                    

 
  

    

 
                        

    

    
  

 
                    

 

     
                

    

       
            

    
 

                

                 



  

 

Helloween 

 

Halloween je sviatok oslavovaný večer 31. 
októbra. Oslavujú ho predovšetkým deti oblečené 
v kostýmoch, ktoré navštevujú susedov a pýtajú 
sladkosti. Oslavuje sa hlavne v západnom svete, 
najmä v USA, Portoriku, Írsku, Spojenom 
kráľovstve, Kanade v Austrálii a na Novom 
Zélande. Pôvod má v Írsku, ako pohanský 
sviatok. 

 

Pôvodný názov bol Halloween, skratka z anglického Halloweenen 
(doslovný preklad: predvečer všetkých svätých). Halloween je pôvodne 
pohanský (keltský) sviatok Samhain - pohanský nový rok (koniec 
pohanského roka). Možno sa stretnúť aj s názvom predvečer sviatku 
všetkých mŕtvych. Tradičnými znakmi Halloweenu sú špeciálne vyrezané 
tekvice, vo vnútri ktorých je sviečka, čarodejnice, duchovia, netopiere, 
čierne mačky, metly, oheň, príšery, kostlivci a pod. Farby červená, žltá, 
oranžová a čierna. 

 

Z iného hľadiska, je Halloween považovaný teda za pohanský sviatok, je 
to deň pred sviatkom všetkých svätých, ktorý má teda pôvod v starom 
Keltskom národe, kde Kelti vyznávali 
tento deň zlých duchov a chceli si ich 
nakloniť na svoju stranu, hovorili, že sa 
tým chcú zapáčiť zlu a zlým duchom, aby 
ich nechali na pokoji. Preto si 
obliekali rôzne strašidelné masky a iné 
oblečenie, maľovali sa. 

 
 
 
 

 

 

 

 



  

 

HALLOWEEN NA HOLÍČSKOM ZÁMKU 

 

Zábavný  podvečer 
 s množstvom strašidelnej zábavy 
zorganizovalo mesto Holíč 
v areáli Holíčskeho  zámku pre 
deti,  ale aj pre   starších 
mládežníkov, v spolupráci so 
strednými  školami. Holíčsky 
zámok zažil strašidelnú noc ako 
sa patrí. Báli sa nielen deti, ale aj 
dospelí. Čakali na nich čerti, 
panoptikum hrôzy, upírska 
komnata, ale i strašidelný cirkus 

plný príšer. Doslova 
nervydrásajúci zážitok si mnohí 
odnášali zo zámockej kaplnky, 
kde sa stali svedkami 
inkvizičného súdu s bosorkou 
odsúdenou k poprave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12455991&ids=1&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-6990707
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12455992&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-6990707


  

V tomto školskom roku 2014/2015 sa uskutočnilo 
mnoho športových akcií, divadelných predstavení, 
exkurzií, súťaží, úspechov našich žiakov a mnoho 

ďalšieho 
 

 

Vystúpenia: 

 Mravčie putovanie - Dňa 10. 
októbra sme prijali pozvanie riaditeľa 
Základnej školy na Školskej ulici 
v Holíči. Predškolákom mesta Holíč 
a žiakom prvých ročníkov základnej 
školy sme predviedli divadelné 
predstavenie s názvom Mravčie 
putovanie v podaní žiačok tretieho 
ročníka , odbor sociálno-výchovný pracovník.  
 

 Divadelné predstavenie HAMLET   
Dňa 13.10.2014 sa žiaci našej školy 
zúčastnili 
na divadelnom predstavení 
HAMLET od  
slávneho anglického dramatika  
Williama Shakespeara v  
divadle Wüstenrot v Bratislave.  
 

Športové turnaje: 

 Futsalový turnaj - Dňa 09. októbra 
2014 sa v telocvični SOŠ Jozefa 
Čabelku v Holíči uskutočnilo okresné 
kolo vo futsale chlapcov základných 
škôl okresu Skalica.  
 

 Vybíjaná dievčať ZŠ - Dňa 7. októbra 2014 sa u nás v telocvični 

SOŠ Jozefa Čabelku uskutočnil turnaj základných škôl vo vybíjanej 

dievčat. 



  

Exkurzie: 

 Exkurzia do Bratislavy - V piatok 26. 
septembra 2014 organizovala naša škola 
poznávaciu exkurziu do Bratislavy. 
V programe exkurzie bola návšteva 
parlamentu a Európsky deň jazykov. 

 
Odborná prax v Eissmane: 

 Prax - Spoločnosť Eissmann Automotive 
Slovensko pred časom oslovila 
predstaviteľov    SOŠ J. Čabelku 
s myšlienkou spolupráce v príprave 
nových perspektívnych zamestnancov. 

 
 Pomáhame: 

 Biela pastelka - Dňa 24. septembra 
2014 sa v uliciach našich slovenských 
miest uskutočnil už trinásty ročník 
celoslovenskej verejnej zbierky na 
podporu nevidiacich a slabozrakých. 
Zbierku podporili a zabezpečili v meste 
Holíč aj študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy Jozefa 
Čabelku. 
 

 Natáčanie videoklipu Duo Yamaha - 
Dňa 2. októbra 2014 sa naši žiaci SOŠ J. 
Čabelku zúčastnili natáčania videoklipu 
pre hudobnú  skupinu Duo Yamaha a 
nemeckého speváka Toma Mandla. 
Natáčanie sa konalo v priestoroch 
Classicu v Holíči. 
 

 
 
 
 



  

    Úspechy našich žiakov: 

 Radovan Prstek - V dňoch 26. – 28. 
septembra sa na medzinárodnej strelnici 
v Trnave konali Majstrovstvá SR v streľbe na 
asfaltové terče (olympijský trap). Výborný 
úspech dosiahol študent Strednej odbornej 
školy Jozefa Čabelku RADOVAN PRSTEK, 
žiak 1. roč. odboru ekonomika 
pôdohospodárstva, ktorý v kategórii starší dorast získal krásnu 
striebornú medailu a taktiež sa stal víťazom celoročnej streleckej 
ligy. 
 

 Prednes študentky - V utorok 7. októbra 
2014 sa na Holíčskom zámku, letnom sídle     
Márie Terézie, stretli milovníci kultúry pri 
slávnostnom otvorení výstavy s názvom 
Adam František Kollár – Slovenský 
Sokrates. Bola to jedna z posledných 
vernisáží, ktoré nám v tomto roku 
zorganizovala Matica slovenská v Holíči.  
Čerešničku na konci vernisáže výstavy 
predniesla Klára Madunická zo Strednej 
odbornej školy Jozefa Čabelku. Klára 
Madunická, recitátorka par excellance 
predviedla svoju premiéru recitácie básne 
od Pavla Horova – Nioba Matka naša, čím 
si od publika vyslúžila nadmerný obdiv 
a pýchu na jej recitátorské nadanie.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Tvorivé okienko  

 
 

Jeseň 
 

Jeseň je obdobie krásne,  

užime si ju vzácne.  

Veď už aj vietor vzduchom poletuje,  

všetko lístie rozhadzuje.  

Aj slnko na chvíľu vykuklo  

a vetrík ho opäť schovalo.  

Tak pani jeseň prišla k nám,  

krásne farby dala nám. 

(Patrícia Lániková, 1. B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Vo farbách jesene 
 

V kvapôčkach jemného dažďa 
kráčam pod dáždnikom spomienok, 

v zašednutých uliciach 
kde sa nádej náhle stratila. 

 
Zahltená spomienkami z listov jesene 

  nájdená vo farbách, 
stratená v šedi. 

Tvorím z listov obraz 
neskutočnej existencie, 

kde nájdem krajšiu jeseň. 
Bez šedi, bez smútku. 

 
Tvorím si cestičku 

z červenej, žltej, oranžovej, 
aby som sa dostala v diaľ 

krásnych farieb 
a nestratila sa v smútku. 

 
Cestičkou k existencii, 

bez sĺz a bolesti,  
s nádejou, vierou, 

s nájdenou stratou. 
 

Jeseňou krásnou 
ísť niekam do neznáma, 
do neskutočných diaľok, 
kde má jeseň každý rád. 

 

 
 

 

 

 

 
 



  

              Jeseň života 
 

 

 
 
Na lístku s básničkou                                  
na perách s pesničkou, 
prišla som k vám. 
V jeseni života 
kúsok svojho šťastia 
Vám dám. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nech je vaša jeseň krásna, 
farebná  ako život sám. 
Nech vám na perách úsmev hrá, 
nech vám radosť  táto báseň dá. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
V tento mesiac 
aj po celý rok, 
patrí vám naša láska 
i obdiv 
za to, kto ste, 
za to, ako ste nás viedli životom. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Vaše milé slová 
ďalej nás viedli, 
a teraz je na nás, 
aby sme vám ich oplatili. 
A krásnu jeseň, 
aj celý október, 
pre vás 
krajším urobili. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Cítim k vám úctu, 
za to, čo život vám dal,  
za to, čo dávate vy nám 
- radosť 
z maličkostí, 
ktoré nám prúd času dal. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Úsmev vraj lieči, 
tak ním obdarujte svet. 
A my sa ho naučíme od vás. 
Usmiať sa s láskou na celý svet. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Život síce občas bolí, 
no to nám nebráni v tom, 
aby sme lásku zo svojich sŕdc, 
rozdávali práve vám. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Október je mesiac jesene 
a parí práve vám. 
Preto sme prišli, 
sfarbiť  jeseň života 
do pestrejších farieb 
než aké kedy boli. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Máme pre vás úsmev, 
to je nekonečný dar, 
preto nech sa nikdy nestratí, 
nech vám stále zdobí tvár. 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Preto vám želám 
množstvo farieb jesene, 
šťastnú iskru vo vašich očiach 
a nekonečný úsmev 
hrajúci na vašich perách. 

 

 

 
 



  

Zasmejme sa  
 
 

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 v škole hovorí žiakom:  

 - Utvorte vetu so slovom Yeti.  

 Marienka:  

 - Yeti je veľký snežný muž.  

 Janko:  

 - Yeti žije v horách.  

 Móric:  

 - Yeti zima?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Učiteľka sa pýta žiaka: 

 - Koľko rokov má dnes človek, ktorý sa narodil v roku 1964? 

 - Muž či žena? 

 

- Kto z vás mi povie, na čo nám slúži drevo? - pýta sa učka v škole 

 Jožko sa hlási 

 - ... sím,  z neho sa robia stromy! 

 

- Deti, vymenujte aspoň jedného cicavca. 

 - Prosím, komár. 

 

Na triede sa otvoria dvere a ihneď zabuchnú. Profesor sa spýta Fera 

sediaceho ihneď pri dverách: 

 - Kto to bol? 

 

Pán profesor, veľmi sa bojím, že naša Janka tie maturity nespraví. 

 - Stavte sa o desaťtisíc, že spraví! 

 

Rozprávajú sa dvaja chlapci: 

 - Dnes sme na telesnej behali dvanásťminútovku. 

 - A za koľko si ju zabehol? 

 

 

 

 

 



  

 

Skvelé čítanie a úsmev na tvárach prinášajú: 

Boss plátku: Mgr. Igor Černin 

Redakční rytci: Klára Madunická, Simona Hrubá, Irena Vašková, Klára 
Šimkovičová, Karolína Antálková, Kristína Bellová, Kristína Štecová, Patrícia 
Lániková, Klára Madunická, Alena Čárská, Dominika Hladíková, Mgr. Lenka 
Suchá, Mgr. Radovan Srnec 

Kápo grafiky: Mgr. Lenka Suchá 

Borec tlače: Ing. Katarína Milotová 

Korektor materinského jazyka: Mgr. Anna Suchá 

Pedagogický dozorca: Mgr. Igor Černin 

 


