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      Do letného čísla školského časopisu OA Senica EKO prispeli  Monika 
Varcholová a Tatiana Cintulová z III. B,   Gabriela Waldhauserová z I. A,  Milan 
Ušiak z III.A,  PhDr. Iveta Hazuchová a Mgr. Viera Rosová.  

      Vďaka týmto študentom a učiteľom vzniklo horko-ťažko nové číslo, ktoré 
držíte v rukách.  

     Vyjde aj ďalšie číslo?  Alebo je vám to, milí obchodkári, jedno?  Lopta je od 
tejto chvíle  na vašej strane ihriska.  

     Rozhodnite sa!  

 

Novinka     Novinka     Novinka     Novinka     Novinka 

 

     Viete o tom, že Obchodná akadémia v Senici bude bilingválna? 
Dobre počujete, správne čítate >> koncepcia  päťročného 
bilingválneho  anglicko – slovenského vzdelávania  na Obchodnej 
akadémii v Senici bola oficiálne akceptovaná a schválená.       
Buďme presnejší,  začíname od školského roku 2016/ 2017!  

Novinka     Novinka     Novinka     Novinka     Novinka 
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Časy sa menia...  

Ľudia vo funkciách sa menia...   

Zmena zasiahla aj Študentskú radu pri OA Senica.  

V tomto školskom roku sa jej novou predsedníčkou stala prváčka Gabriela Waldhauserová.       
Gabika navštevuje I. A  a my ju čitateľom EKO predstavíme práve prostredníctvom série 

otázok, ktoré jej položili  spolužiaci z I. A. 

 
 

P. S.  Keď už píšeme o zmenách, musíme uviesť aj novú „zostavu“  Rady školy OA Senica –  
boli totiž zvolení noví zástupcovia rodičov pani Kováčová, pán Černák a pán Sadloň, 
zástupcovia pedagógov - pani profesorky PaedDr. Pekarová a Mgr. Rusňáková, zástupkyňa 
nepedagogických zamestnancov pani Lachová a za študentov školy bola do RŠ zvolená 
Gabika Waldhauserová (ktorú vám o pár riadkov ďalej predstavíme bližšie). 

 

 

 

 

 

 

I. A: Gabika, aké máš plány počas svojho 
pôsobenia v študentskej rade? 

Gabika: Bola by som rada, keby sa nám 
podarilo zorganizovať viac akcií s učiteľmi 
a žiakmi, a tak si spríjemniť  naše štúdium. 

 

I.A: Baví ťa predsedníčenie? 

Gabika: Áno. 

 

I.A: Mala si podobné  funkcie aj na ZŠ? 

Gabika: Bola som predsedníčkou triedy           
(v súčasnosti som predsedníčkou I.A), 
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neskôr som sa stala predsedníčkou 
Školského parlamentu v ZŠ v Šaš- 

tíne-Strážach.   

 

I.A: Máš vôbec voľný čas? 

Gabika: Keď človek chce, voľný čas si 
nájde. 

 

I.A: Ako teda tráviš voľný čas? 

Gabika: Jumping, kamaráti, prechádzky          
so psom,  som fanúšičkou Železnej únie 
(futbalu – zainteresovaní vedia!). 

 

I.A: Prečo ťa baví jumping? 

Gabika: Chodím naň s kamarátkami. Je to 
skvelý druh športu na odreagovanie 
a spevnenie svalstva v tele. 

 

I.A: Rada nakupuješ? 

Gabika: Na nakupovanie si čas nájdem 
vždy! (smiech) 

 

I.A: Ktorý vyučovací predmet je tvoj 
najobľúbenejší? 

Gabika: Nemám obľúbený, ale mám 
celkom rada matematiku a telesnú. 
Angličtinu a slovenčinu veľmi nemusím. 

 

I.A: V ktorej najvzdialenejšej krajine si 
doposiaľ bola? 

Gabika: Írsko, Turecko, Tunis a Taliansko, 
ktoré mám veľmi rada 

 

I.A: Na obchodke si už niekoľko mesiacov, 
ako teda vnímaš OA? 

Gabika: Som spokojná, nemenila by som. 

 

I.A ďakujeme za spoluprácu 
a prezradíme:  táto trieda patrí k tomu 
najlepšiemu, čo máme v našej škole – 
nielen z hľadiska prospechu, ale aj 
z hľadiska osobnostného.   

 

Bonus: dotazník pre Gabiku: 

•odkiaľ pochádzaš?Šaštín-Stráže  

•tvoje znamenie?      lev – vlastne levica 

•obľúbená farba?      modrá a čierna 

•obľúbené ročné obdobie?  leto 

•obľúbené jedlo?       ovocie, zelenina                                        
a, samozrejme,  kuracie mäso 

•čo/ koho počúvaš?  rap a disco, 
obľúbeného interpreta nemám   

•životné motto?         Užívať si svoj život 
a dosahovať životné ciele, samozrejme, 
stále s úsmevom na tvári! 

 
Príjemné   informácie... 

     Pri príležitosti Dňa učiteľov boli ocenené za svoju pedagogickú činnosť primátorom 
mesta Senica pani profesorky Ing. Jana Sališová a Mgr. Viera Rosová. 
Predseda Trnavského samosprávneho kraja za obetavú prácu vo výchove a vzdelávaní 
mladej generácie ocenil pani profesorky Ing. Martu Juráňovú a Mgr. Alenu Bocma- 
novú. Pani profesorky, úprimne gratulujeme a želáme veľa  pohody do ďalšej 
pedagogickej práce! 
 
     Veľká vec! V Baťovej manažérskej olympiáde 2016  – ktorej sa zúčastnilo 2407 
študentov (!) zo 109 stredných škôl SR a ČR – sa medzi stovku najlepších dostali naši 
obchodkári  Milan Ušiak (III.A) a Benedikt Cintula (III.B).  Chalani postupujú do finále, 
ktoré bude v júni v Zlíne na Univerzite Tomáša Baťu.  Chalani, gratulujeme a prajeme 

veľa ďalších úspechov!                                                                                         Redakcia EKO 
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       28. apríla 2016 sa v našej  škole uskutočnilo 7. stretnutie študentských rád stredných 
škôl.  Na stretnutie prišli tí najaktívnejší študenti z jednotlivým stredných škôl v Senici. 
Naše pozvanie prijali aj hostia, ktorí úvodnými slovami otvorili akciu. 
 
      Hneď po úvode boli predstavení aj noví predsedovia študentských rád každej školy. 
Nasledovali veľmi zaujímavé prezentácie, na ktorých sme sa dozvedeli o tom, čo sa deje na 
našich stredných školách, aké aktivity prebiehajú v senických školách, akých súťaží sa 
zúčastnili žiaci konkrétnej školy a boli sme si navzájom inšpiráciou - čo zmeniť, zlepšiť alebo 
ako sa posunúť ďalej v činnosť študentských rád. 
 
     Ďalej boli pripravené tri teoreticko-praktické WORKSHOPY. Bohužiaľ, z osobných dôvodov 
sa jeden zástupca zo Stredoškolskej únie Slovenska nemohol dostaviť, a preto sa konali len 
dva z nich. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín a zúčastnili sme sa oboch workshopov. 
Každý mal niečo do seba. Témy boli - Problematika dnešného školstva a Čo po strednej 
škole? 
 
     Workshop s názvom Problematika dnešného školstva bol veľmi zaujímavý, pretože 
šikovný koordinátor za západné Slovensko  Jaro Vajči si pre nás pripravil rôzne otázky,          
na  ktoré sme mali možnosť odpovedať ÁNO alebo NIE a museli sme si „obhájiť“  ten svoj 
názor. Medzi nami vznikali zaujímavé diskusie, do ktorých sa zapojil každý. (Uvádzam len pár 
otázok, o ktorých sme diskutovali: „Mali by sa stavať na Slovensku špeciálne školy pre 
rómskych spoluobčanov?“ alebo „Mala by byť určená veková hranica učiteľov“?, „Mali by sa 
stavať na Slovensku maďarské školy?“, „Kto by mal tvoriť obsah učebníc? Jeden človek alebo 
skupinka ľudí?“). 
 
      Druhý workshop bol tiež zaujímavý, ale ten mal úplne iný charakter. Zástupca 
Stredoškolskej únie Slovenska nám dával rady, čo robiť po strednej škole, čo je pre študentov 
výhodné, čo môžu využiť v začiatkoch vlastného podnikania, aké prináša štát výhody pre 
mladých ľudí, ktorí majú záujem začať podnikať a rôzne iné informácie. 
 
      Myslím si, že aj za všetkých zúčastnených môžem povedať, že tento deň bol výnimočný 
a že sme si každý niečo z neho zobrali do nášho života. 
 
     Ďakujem všetkým za skvelý deň prežitý s úsmevom na tvári v kolektíve príjemných ľudí! 
 

Gabika Waldhauserová, I. A 
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Odkazy otca Srholca... 
 
     Anton Srholec– rímskokatolícky kňaz, spisovateľ, 
charitatívny pracovník, rodák zo Skalice a tiež „majiteľ“ 
mnohých zmysluplných výrokov. Pán Srholec bol človek, 
ktorý sa snažil pomáhať ľuďom naokolo, ako aj ľuďom 
v núdzi. Mnohé jeho  výroky zľudoveli aj vďaka ich posolstvu. 
Tu sú niektoré z nich: 
 
„Najväčšie, ľudsky povedané „úspechy“ sa dosahujú až za 
hranicami toho, čo je našou povinnosťou.“ 
 
„Najväčšia hodnota je čas... zabíjanie času je najväčší 
zločin.“ 
 
„Všetko, čo potrebuješ na to, aby si prežil, zabalíš do jednej 
deky.“ 
 
„Nikoho nekritizuj a nesúď. Každý si bude zodpovedať          
za svoje skutky. Mlč a pracuj na sebe.“  
 
„Dávaš len to, čo máš, čím si sa stal a nie to, čo si sa naučil a čo hráš.“  
 
„Choroba je dobrá vec. Je to príležitosť zamyslieť sa, pouvažovať o tajomstve smrti a 
uvedomiť si, že svet pôjde aj bez nás.“ 
 
„Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len 
prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie.“ 
 

Za naše EKO víťazí  výrok:  
 
„Nepotrebuješ  hektáre. Mendel urobil svoj svetový objav v malej kláštornej záhradke 
uprostred Brna. Verne písal romány zatvorený vo veži, z ktorej málo vychádzal.“ 
 
EKO: Nevyhovárajme sa, že sme niečo nemohli urobiť, pretože sme na to nemali dostatok 
prostriedkov, jediné, čo potrebujeme, je chcenie. Ani na veľké veci a skutky toho 
nepotrebuješ veľa.  

 
Hoci nás  tento rodák zo Skalice v januári 2016 opustil, jeho posolstvo zostalo živé. 
Nesebeckosť. Pomoc. Pokora. Usilovnosť. Práve to boli jeho životné hodnoty, ktoré chcel 
naučiť ostatných. Možno sa stane niektorý z jeho výrokov vaším mottom a bude vás  viesť 
tým správnym smerom.  A veríme, že spomienka na  život otca Srholca nás všetkých urobí 
lepšími!  
Pán Srholec, vďaka!                                                            S úctou EKO              

 
Spracovala Monika Varcholová, III. B 
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     Ani tento rok nás neobišli tradičné veľkonočné sviatky. Keď sa povie Veľká noc, 
predstavím si dedinu.... Dedinu, po ktorej chodí  partia chlapcov, chalanov, mužov, nesúcich 
vedrá vody a upletené korbáče so stužkami, ktoré zbierajú „za odmenu“. No myslím, že takto 
to už v súčasnosti nechodí. 
 
     Tradície - oblievačka, šibačka a zdobenie kraslíc - sa dodržiavajú aj dnes, no ako sa Veľká 
noc slávila kedysi?  
 
     Na Zelený štvrtok sa zvykli jesť len zelené jedlá. Okrem rôznych zeleninových jedál sa 
jedlo tiež veľa rezancov, šúľancov – dlhých cestovín, ktoré mali fungovať na princípe akejsi 
mágie. Dlhé rezance = dobrá úroda! Na Zelený štvrtok tiež nasledovala veľká očista, bielili sa 
domy, umývali sa ľudia, zvieratá, všetko muselo byť nové a pripravené na prichádzajúcu jar.  
 
     Najväčším sviatkom pre evanjelikov je Veľký piatok, v tento deň bolo kedysi povolené jesť 
len chlieb a vodu, bola zakázaná akákoľvek práca, najmä pracovať so zemou a dotýkať sa jej. 
Katolíci zas verili, že je to deň, kedy sa veľmi dobre hoja rany. 
 
     Potom nasledovala Biela sobota, čo bol deň, kedy sa prvýkrát (!) po štyridsaťdňovom 
pôste mohlo konzumovať po večerných bohoslužbách mäso, v niektorých regiónoch aj 
mlieko, tvaroh, vajíčka a syr.  
 
     Na Smrtnú nedeľu dievčatá na dedinách od stredoveku vynášali Morenu (pre starých 
Slovanov bola bohyňou zimy a smrti). Obradom chceli urýchliť odchod zimy a príchod jari. 
 

Zvyky Veľkej noci 
 Existujú dva druhy obradných zvykov - niekde sa šibalo,  inde sa zase polievalo/ 

oblievalo. Používanie vody je symbolom očisty, ktorá zmýva všetko zlé. Preto sa u nás 
udomácnilo oblievanie dievčat - aby boli mladé, krásne a pripravené na nový život.  

 V jednotlivé dni pred Veľkou nocou sa ľudia zvykli ešte pred východom slnka umývať 
v potoku, v tečúcej zdravej vode – aby boli zdraví a čerství po celý rok. 

 Používanie vajíčok bolo symbolom zrodenia života, žĺtok totiž pripomína svojím 
tvarom a farbou slnko, symbolizuje život, zdravie. 

 Rodina musela jesť pri jednom stole. Kedysi sa dokonca  spoločne jedlo  rozkrájané 
vajíčko, každý člen rodiny si z neho musel dať sústo. 
 

 
     Veľká noc sa v každom kúte sveta oslavuje inak ako na Slovensku. Napríklad:  
- USA, Austrália, Anglicko: Deti hľadajú vajíčka ukryté doma v záhrade, ich hľadanie je 
navyše skvelou príležitosťou na rodinné stretnutia plné zábavy. 

- v Grécku: V Grécku bývajú počas Veľkej noci organizované vajíčkové bitky. 
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- v Bulharsku: Pár dní pred veľkonočnými sviatkami posielajú kresťanské rodiny bochník 

chleba a vajcia svojim priateľom aj príbuzným na znak úcty. Osoba, ktorá dar doručí, dostane 
menší obnos peňazí ako poďakovanie. Ľudia tiež zvyknú pukať uvarené vajíčka jedno o druhé 
s jasným zámerom: komu v ruke zostane nepopraskané vajíčko, toho čaká šťastný rok. 
 
    Rôzne tradície, ktoré sa dodržiavali v minulosti, už zostávajú iba rozprávkami, ktoré nám 
hovoria staré mamy po večeroch. Škoda! 
 
      Toto číslo EKO sa vám dostáva do rúk až v máji, takže Veľká noc je úspešne  za nami 
(mimochodom, v roku 2016 boli tieto sviatky veľmi – veľmi skoro). Dúfam, že ste mali 
príjemné veľkonočné prázdniny a veľa šibačov a že do budúceho roka uschnete ! 

Spracovala Tatiana Cintulová, III. B  
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Všetci vieme, že rok 2015 patril velikánovi slovenského jazyka Ľudovítovi Štúrovi. Aj rok 
2016 patrí významnej literárnej osobnosti, a to S. H. (tajnička), píšucemu aj pod 

pseudonymom Belko Igor, či Najpreják, prezývaný Patriarcha Slovákov. O kom je reč?  
Vylúšti tajničku a dozvieš sa! 

 
       

 

       

 

   

 

         

 

       

 

     

 

       

 

   

 

 

... a riešenie... 
 

 

V O K A T Í V 

 

L A K O M E C 

 

J U J 

 

P A R L A M E N T 

 

K O T U R N Y 

 

O D P I S 

 

K O L Í Z I A 

 

R Ý M 

 

Pripravila Monika Varcholová, III.B 

1. 5. pád 

2. najznámejšia Molièrova hra 

3. citoslovce bolesti, žiaľu, 

úžasu 

4. zákonodarný orgán SR 

5. topánky hercov v antickom 

divadle  

6. peňažné vyjadrenie 

opotrebenia 

7. zápletka, uvádzajúca dej do 

pohybu 

8. zvuková zhoda slabík na 

konci verša  
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Aj toto sa nám „podarilo“ na vyučovacích hodinách... Posúďte sami! 

Dejepis 

Pani profesorka: Michal, vymenuj nitrianske hradiská! 

Študent:  Chrám svätého Víta v Prahe. 

 

Pani profesorka: Kto vyrába plesňový syr „rokford“? 

Študentka: Harry Potter. 

 

Pani profesorka vyzýva študenta: Číting! Ty nevieš, čo je číting? Číting!  

 

Zemepis 

Pán profesor: Čo to máte  s tými mobilmi!  

Pán profesor o pár sekúnd...: Jáj, to zvoní mne! 

 

Matika 

Pani profesorka: Alebo budem hovoriť ja, alebo budeš hovoriť ty! 

 

Pani profesorka študentom, ktorí neustále vyrušujú...: Alebo ho fakt zabijete, alebo sa s ním 
rozvediete! 

 

Tovarko – učivo o obaloch 

Študent: Aj rakva je obal? 

 

Slovenčina   

...učivo o katolíckej moderne...   Pani profesorka:  Ako súvisí Panna Mária so Slovenskom? 

Študent vyhŕkne: Ja viem... Zaviedla povinnú školskú dochádzku. 

 

Pani profesorka: Prečo ste si nenapísali domácu úlohu? 

Študent rozčúlene: No snáď kvôli tomu pôjdem neskoro spať!  

 

Pani profesorka znechutená, bezmocná:  Zase ste sa neučili... 

Študenti chápavo: Pani profesorka, my vás tak ľutujeme! ...a do dôchodku to máte ďaleko! 

 

Pani profesorka: Domácu slohovú prácu prečíta...  XY. 

Študent: Já to mám šecko v mobili... (poznámka EKO – ty máš v mobile asi všetko, že?) 

 

Za vtipné príspevky z vyučovacích hodín ďakujeme Tatianke Sadloňovej!  
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      Rok opice, presnejšie rok ohnivej opice... Tiež sa pýtate, čo vlastne opica, či lepšie 
povedané rok opice -  prináša do nášho života? Nechajte ma, aby som vám trocha priblížila, 
čo sa pod týmto názvom skrýva.  
     Ohnivá opica preberá žezlo 8. februára 2016. Znamenie sa určuje  podľa čínskeho 
horoskopu, v ktorom sú roky rozdelené  a pomenované podľa rôznych zvierat -  ako  
napríklad rok drevenej kozy, ktorý začínal 19. februára 2015.  Tieto horoskopy nám 
napovedia nielen to, čo sa v tomto roku môže stať, ale dajú nám aj užitočnú radu, ako urobiť 
náš život pohodovejší. 
       Tak sa poďme pozrieť, čo nám tento „opičí“ rok prinesie... 

 Ohnivá opica nás nabáda hľadať riešenia vzniknutých problémov, prevziať osobnú 
zodpovednosť a najmä - konať. 
 

 Ohnivú opicu aj nás čaká náročná úloha – naučiť nás čeliť výzvam, získať potrebný 
nadhľad a pochopiť nevyhnutnosť zmien. Takže zmien sa určite nebojte!  
 

 V roku opice sa tiež naučíme vzdať sa nečinnosti a strnulosti a z našich zámerov 
dokážeme vyťažiť maximum. Ohnivá opica má aj svoju odvrátenú stránku – pod 
nátlakom prepukne v živelný oheň... Takže nátlaku by sme sa mali vyhýbať.  
 

 Počas roku opice, napriek jej ohnivej povahe, sa vo vzťahoch situácia upokojí a do 
milostného života „zafúka vietor“  zmien. To praje dlhodobému súžitiu, rodine. 
Nastolí harmóniu, nevyriešené záležitosti môžu dospieť k šťastnému koncu. 
 

 Pozor na význam slov. Ak niečo budete tvrdiť, tak to musíte mať podložené, ak niečo 

sľúbite, tak sa musíte snažiť, aby ste to splnili!                            Tatiana Cintulová, III. B 
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...a tie predložky nám tak nejdú... 

Nesprávne predložkové väzby 

 

Správne 

... za prvé, za druhé... 

... za a, za b, za c... 

... po prvé, po druhé... 

... po a, po b, po c ... 

... stáť u okna...  ... stáť pri okne... 

... voda k pitiu... ... voda na pitie...  

... ísť k raňajkám, k obedu... ... ísť na raňajky, ísť obedovať... 

... prídem v krátkom čase... ... prídem o krátky čas ... 

... idem pre vysvedčenie... ...idem po vysvedčenie... 

...stálo to cez desať eur... ...cena je nad desať eur... 

...je to situácia k smiechu... ...je to na smiech... 

...hrať na husle... ...hrať na husliach... 

 

        V  niekoľkých číslach nášho časopisu sme  čitateľov EKO potrápili aj „testíkmi“    zo 
slovenčiny. Pre veľký úspech prinášame ďalšie! Veríme, že pri riešení budete úspešní 
a dokážete, že aj Záhoráci ovládajú spisovný jazyk tip-top. Čo dodať:  hor sa do testovania! 

 

Vyberte správnu odpoveď: 

1. Idem do...                            a/ Eurovey           b/ Eurovei 

 

2. Stretneme sa...                   a/ v hotely           b/ v hoteli   

 

3. Musím kúpiť...                    a/ kryštálový cukor                   b/ krištáľový cukor 

 

4. Zem sa otáča okolo...        a/ osy                    b/ osi 

 

5. Deti zostali...                       a/ samé                 b/ sami          c/ samy 

 

6. Vojna prebieha...               a/ v Líbyi                b/ v Líbyy      c/ v Líbye 

 

7. V ktorej vete je správne vyskloňované slovo „euro“? 

a/ Mám len 5 euro.           b/ Mám len 5 eúr.              c/ Mám len 5 eur. 

 

8.  V ktorej vete je správne vyskloňované slovo   „študent“? 

a/ Zhovárala sa so svojimi študentami.            b/ Zhovárala sa so svojimi študentmi. 
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9.  V ktorej vete je správne vyskloňované slovo „výherca“? 

a/ Prišli všetci výhercovia.        b/ Prišli všetci výherci. 

 

10. V ktorej vete je správne vyskloňované slovo „rola“ (vo význame divadelná, filmová 

rola)?      

a/ Najlepší bol v roli Hamleta.                   b/ Najlepší bol v role Hamleta.  

 

11. Ktorá veta je správna?           

a/ Toto je Šafárikovo námestie.                b/ Toto je Šafárikove námestie. 

 

12. Zhodnosť ne/spisovnosť, vyber spisovné slovo: 

a/ Do divadla išli v sprievode učiteľa.       b/ Do divadla išli v doprovode učiteľa. 

 

13.  Zhodnosť ne/spisovnosť a vyber spisovné slovo: 

a/ Informácie o prijatí sú na webových stránkach školy. 

b/ Informácie o prijatí sú na webovských stránkach školy. 

 

14. Zhodnosť ne/spisovnosť: 

a/ Je to ješitný človek.                                   b/ Je to samoľúby človek. 

 

15. Zhodnosť ne/spisovnosť a vyber spisovné slovo: 

a/ Odporúčam vám, aby ste sa pripravovali systematickejšie! 

b/ Doporučujem vám, aby ste sa pripravovali systematickejšie! 

 
Správne odpovede:  1 – A,  2 – B, 3 – A, 4 – B,  6 – A,  5 - C 7 – C, 8 – B, 9 – A, 10 – B,     

11 – A,  12 – A,  13 – A,  14 – B,  15 – A 

 

Vyhodnotenie: 

15 správnych odpovedí  - Ak ste pani profesorka slovenčinárka, upozorňujeme, 

vráťte sa na hodinu, študenti čakajú. Ak si študent, veľká pochvala!  

        Pozn. Milý pätnásťbodový študent, nám slovenčinárom sa pri pohľade na tvoj 

výkon rozjasnili zachmúrené tváre  a uznanlivo pokyvujúc hlavou -  takto ťa  vedno 

hodnotíme:  tvoja slovenčina je krištáľovo čistá sťa horská bystrina a povznášajúca 

ako ten  orol tatranský! 

14, 13, 12 správnych odpovedí – Je to fajn. Slovenčinu ovládaš! 

11, 10, 9 správnych odpovedí – Hm, nič moc. 

8, 7 správnych odpovedí – Do you speak Slovak? 

6  a menej správnych odpovedí – Čuj, šak ty nic nevíš! Uš aj sa ic učit!  

 

Na záver:  Nech  všetkých obchodkárov Hattala sprevádza!      Ha 
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V tematickom celku Kreativita čakala na študentov  I. C dosť ťažká úloha – z náhodne 
vybraných  slov mali vytvoriť krátku báseň.  Tak čo, dokázali  by ste za 20 minút vytvoriť 

básničku zo slov  

„svetielko,   včera,    slon,   vodič kamiónu,   krik,   zabudnúť“ ?  

Dievčatá z I. C – Linda Sviteková, Janka Danišová a Miška Dobrucká - to zvládli originálne!   

 

Vodič kamiónu 

 

Kde bolo, tam bolo, 

svetielko na kamióne stále nebolo. 

Včera sa jedno svetielko našlo 

a hneď aj slnko zašlo. 

Počuli sme krik 

a vodič zakričal: „Nikde nik!“ 

A vtom sa ozval slon, 

že v kamióne chcel sedieť aj on. 

Šofér zabudol na maximálnu hmotnosť kamióna, 

s krikom musel vyložiť slona. 

Bez slona to ale nebolo ono, 

šofér sa vrátil a zvolal: „Tóno!“ 

Tóno bolo meno toho slona, 

zamilovala sa do neho aj ona! 

Bola milá, pekná, tučná, 

zabudli však na to, že je veľmi hlučná. 

Skončilo to všetko krásne, 

toto je  kúsok našej básne. 
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Britain’s Queen Elizabeth II is celebrating her 90
th

 birthday, and ceremonies will be taking 

place across the UK for most of the summer. Born to the Duke and Duchess of York in 

1926, Elizabeth has lived a life in the public eye since she was very young, and she is now 

both the longest-lived and longest-reigning British monarch in history. 

Queen Elizabeth II was born Princess Elizabeth Alexandra Mary on April 21, 1926, in 

London, England. Her father, Prince Albert, was the secondsonof  King George 

V and Queen Mary and became KingGeorge VI.In 1945, Elizabeth joined the Auxiliary 

Territorial Service to help in the war effort. She trained side-by-side with other British 

women to be an expert driver and mechanic. While her volunteer work only lasted a few 

months, it offered Elizabeth a glimpse into a different, non-royal world.Elizabethfell in 

love with Philip Mountbatten, son of Prince Andrew of Greece, when she was only 

13.Elizabeth was quiet and reserved while Philip was boisterous and out spoken.At the 

time of their marriage in the autumn of 1947, Great Britain was still recovering from 

theravagesof WWII. The ceremony was held at London's Westminster Abbey on 

November 20.On February 6, 1952, King George VI died, and Elizabeth assumed the 

responsibilities of the ruling monarch. Her official coronation took place on June 2, 

1953, in Westminster Abbey. She worked tirelessly to protect the image of the monarchy 

and to prepare for its future. After the start of the 21st century, she celebrated her 

Golden Jubilee, or 50th year on thethrone in 2002. Elizabeth has also emerged as a 

devoted grandmother to William and Harry. Elizabeth has modernized the monarchy as 

well. She had dropped some of its formalities and made certain sites and treasures more 

accessible to thepublic. Some of her duties have been passed on to her eldest son, but she 

still maintains a busy schedule.Elizabeth celebrated her Diamond Jubilee in 2012, 

marking 60 years as queen. Elizabeth likes quiet pastimes. Sheen joys reading mysteries, 

working on crosswordpuzzles and evenwatching wrestling on television. 

Formuchofherlife, thequeen has surroundedherself with dogs. Sheis especially known 

for her love of corgis. Also a horse  enthusiast, Elizabeth breeds thoroughbreds and 

attends several racing eventseachyear. 

The Event 

Her Majesty’s 90
th

 Birthday Party will be a celebration of The Queen’s life, her dedication 

to the Commonwealth and international affairs and her deep involvement with the Navy, 

Army and Air Force. Over 90 minutes more than 1 500 participants from around the United 

Kingdom and the World will create a joyful event for The Queen. The 90-year journey will 

take us from the excitement of the birth, through the World War Two, her marriage, the 

coronation and a reign of more than 60 years. The Celebration will use horses, actors, 

bands and dancers to tell the story.                                    Autor príspevku  Milan Ušiak, III. A 

http://www.biography.com/people/george-v-9308922
http://www.biography.com/people/george-v-9308922
http://www.biography.com/people/mary-of-teck-21124339
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Milí čitatelia nášho školského časopisu EKO, 

Iste sa čudujete, prečo sa na titulnej strane  vyníma názov ECO.   

S Monikou a Tatiankou, mojimi redakčnými spolupracovníčkami, sme sa 
dohodli, že nemôžeme nechať len tak fakt, že vo februári 2016 zomrela jedna 
z najvýznamnejších literárnych osobností  20. storočia.                                         
19. februára 2016 zomrel po ťažkej chorobe pán profesor, PÁN PROFESOR   

U m b e r t o     E c o. 

Netajím, nasledujúce riadky budú trochu čitateľsky osobnejšie...   

Vážený pán profesor, 

     s Vaším románom Meno ruže som sa zoznámila až ako 19-ročná 

študentka (uznávam, neskoro - vtedy už vyše desať rokov bodoval 

v európskych kníhkupectvách)  a bola som očarená. Majstrovsky ste spojili  

umeleckú literatúru s  múdrosťou moderného učenca - filozofa.   Skrátka, 

našla som svoju „knižnú jednotku“. 

     Pýtate sa, či Vás čítajú aj moji študenti? Úprimne, neviem. Pochybujem. 

Vlastne – nie... Mnohí ešte nepochopili (a možno ani nepochopia), že 

v dnešnom chaotickom svete sú knihy vzácnou istotou! Môžem Vám však 

sľúbiť, že im to budem neustále pripomínať. Hoci... Mám pocit, že proti 

mojim  ideálom  stojí  všetko – najmä však pomýlená atmosféra tejto 

spoločnosti  a logicky – aj zmätok v hlavách dnešných mladých ľudí.   

     Pán profesor, vážim si, že ste sa svojim čitateľom  nikdy nepodkladali, 

boli ste náročný k sebe aj k nám, boli ste precízny, faktograficky aj umelecky 

dôsledný – a to je v 21. storočí  mimoriadne. 

      Súčasnosť je labilná, nestíhame ju ani žiť..., takto ste to vravievali. 

Vďaka Vašim knihám sme sa my čitatelia stretli skôr so stabilitou, večnou 

istotou - že vzdelanie je hodnotou, že vďaka nemu pochopíme minulosť, aby 

sme nepobabrali svoju prítomnosť, že... 

    Pán profesor, budete mi chýbať! A dnes večer si otvorím Ostrov včerajšieho 

dňa alebo Tajuplný plameň kráľovnej Loany, alebo Foucaultovo kyvadlo, 

alebo... 

     Ďakujem Vám!                                               Vaša čitateľka  I. H. 


