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Cesta za zlatom

Módna línia mladých

Štvorylka

Cassovia Retro

Prvá pomoc

Maturita netradične



Trieda: 3.C
Odbor: 
- 3152 2 02 KDO
- 4571 2 záhradník
Tr. učiteľ:
Ing. Tibor Gazdag

3152 2 02 KDO
Berezňáková Mária
Fonósiová Andrea
Forraiová Lenka
Gregová Jana
Hrebeňáková Viera
Hušvárová Lenka
Maťašovská Veronika
Molitoriszová Jana
Mušinská Slávka
Pástorová Alena
Peterčáková Lenka
Pojerová Mária
Poľaková Karolína
Tresová Martina
Uchaľová Anna

4571 2 záhradník
Bambuchová Monika
Fedor Enrik
Chomová Lenka
Križovská Ľudmila
Winklerová Radka

Trieda: 3. E
Odbor: 6456 2 kaderník
Tr. učiteľ: 
PhDr. Olga Talánová

Angyalová Zuzana
Barejová Zuzana
Bittnerová Viktória
Bozogáňová
Michaela
Deáková Gréta
Ďurčová Nikola
Jurkaninová
Ivana
Kiššová Timea
Kmeczová
Monika
Kollárová Jana
Kristiňáková
Jana
Miková Zuzana
Mireková Monika
Mrázková Katarína
Olejárová Mária
Praščáková Eniko
Rozkošová Zuzana
Rozmanová Zuzana
Švihurová Martina
Tanciková Lenka
Tormašiová Lucia
Vargová Monika

Trieda: 4. A
Odbor:
6446 4 - kozmetička
Tr. učiteľ.:
RNDr. Monika Csorbová

Arkaiová Andrea
Bérešová Denisa
Bombová Romana
Gallyašová Zuzana
Juhásová Antónia
Kažimirová Eva
Kopperová Zuzana
Kučmová Jaroslava
Mačková Ľubomíra
Pjonteková Pavla
Ruščáková Zuzana
Slivková Lívia
Stribulová Viktória
Strnadová Katarína
Szentandrásiová
Mária
Špernakovičová Ivana
Tamášová Zuzana
Vašková Ladislava

Trieda: 4. G
Odbor: 6352 6 -
obchod a podnikanie
Tr.prof.:
Mgr. Gabriel Baran

Adamčíková Denisa
Bakič Marek
Bašistová Jana
Besenyiová Judita
Bimbóová Jolana
Bolčáková Martina
Brehová Ingrid
Buzgová Petra
Čamajová Zuzana
Červeňáková Marta
Durbáková Nikola
Gajdošová Mária
Gombárová Soňa

Grešová Zuzana
Horňaková Denisa
Horská Daniela
Hrabčáková Melánia
Kisová Michala
Kostelníková Anna
Kostušová Eva
Lenártová Martina
Leščinská Veronika
Macková Ivana
Matisová Paulína
Medzayová Renáta
Mošaťová Helena
Ondirová Ľudmila
Prokopová Anita
Ružbašánová
Dominika
Sakáčová Gabriela

Szilágyiová Nikola
Tarnóciová Miroslava
Tkáč Slavomír
Trembecká Eva
Vašková Jana

Trieda: 4. I
Odbor:
- 6362 6 - kozmetička
vizážistka
- 3125 6 - odevníctvo
Tr. učiteľ: PaedDr.
Zuzana Liptáková

6362 6 kozmetička
vizážistka
Anderovská Nikola
Baňasová Dana
Dávidová Gabriela
Hercegová Monika
Hovančáková Zuzana
Kováčová Monika
Krutková Miriama
Kubíková Daniela
Mičková Viera
Papcúnová Ivana
Popovičová Andrea
Revaková Petra
Staňová Michaela
Šimková Sabína
Šľachtová Hedviga
Tóthová Marcela
Tóthová Martina
Vargová Lenka
Vargová Lucia
Varholíková Viktória

3125 6 odevníctvo
Bérešová Lucia
Bozogáňová Monika
Csehyová Gabriela
Čisláková Ľudmila
Hajtmanová Ivana
Hašková Jaroslava
Karabinošová Slávka
Nagyová Lucia
Olenčinová Tatiana
Pásztorová Lucia
Szabová Alexandra
Šoltésová Gabriela
Vašigová Terézia

Trieda:  4. MA
Odbor:  6352 6
obchod a podnikanie
Tr. učiteľ: Anna Landau

Bariaková Simona
Beláková Denisa
Horňáková Michaela
Juhásová Lenka
Kolesárová Lucia
Kolesárová Silvia
Kolibárová Liliana
Koterleová Ingrida
Kozárová Gabriela
Lacková Michaela
Marcinová Zdenka
Molnárová Katarína

Nagyová Katarína
Nováková Dáša
Ondiszová Jana
Palečková Štefánia
Schusterová Monika
Tóthová Michaela
Vereščáková Timea

Trieda:  4. MB
Odbor: 6352 6
obchod a podnikanie
Tr. učiteľ:  
Mgr. Silvia Školiaková

Angyalová Monika
Bittová Henrieta
Feketeová Martina
Fitera Martin
Géciová Denisa
Gorejová Michaela
Havrilová Lenka
Holodová Miriama
Hudák Peter
Hudáková Monika
Jánošíková Ivona
Kováčová Edina
Krčmárová Katarína
Kustvánová Petronela
Maguľáková Lucia
Nagyová Veronika
Pašková Petra
Prokopová Veronika
Romanová Erika
Sedláková Radka
Sorgerová Veronika
Vitališ Patrik
Zajac Daniel

Trieda: 4. KBo
Odbor: 3137 4 01
operátor odevnej výro-
by - odevná výroba
Tr. učiteľ:
Ing. Viera Kuncová

Bakšiová Ľubica
Bertová Timea
Bergová Michaela
Brugošová Martina
Fischerová Natália
Kassayová Katarína
Makranská Zuzana
Mochnáčová Nikola
Paluvová Veronika
Pinková Michaela
Prokopová Mária
Sochová Mária
Tomková Martina
Vasiľová Monika
Zajtková Anita

Trieda: 4.KBn
Odbor: 8237 6 00
modelárstvo
a návrhárstvo odevov
Tr. prof.: Hildegarda
Sabolčáková

Ambrišková Ľubica
Antoníková Martina

Bosáková Tatiana
Čorbová Lucia
Dudáš Michal
Gontkovičová Simona
Klemová Michaela
Mikuličková Zuzana
Molnárová Petra
Polák Anton
Semanová Patrícia
Sokolová Nikola
Szmudová Cyntia
Takáčová Lucia
Trpáková Lýdia
Vargová Monika
Zajacová Martina

Trieda: 2. NSA
Odbor: 6426 4 vlasová
kozmetika
Tr. prof.: Mgr. Zuzana
Sidorová

Adamišinová Anna
Bartoková Erika
Bernardová Andrea
Bocáková Zuzana
Botová Gabriela
Červenková Zuzana
Demjanová Monika
Demková-Boudová
Lucia
Dolinská Zuzana
Fazekasová Gabriela
Findoráková Jana
Gajdošová Katarína
Gdovinová Ivana
Gedeonová Michaela
Gógová Veronika
Hricová Hana
Ivanová Jana
Jacečková Mária
Konkolyová Veronika
Kropko Jakub
Lešková Martina
Mečiarová Jana
Sabóová Lucia
Sásová Jozefína
Švábová Lucia
Takáčová Martina
Terezčáková Timea
Vargová Katarína
Vasilenková Lenka

Trieda: 2. OD
Odbor: 
3125 4 00 odevníctvo
Tr. učiteľ: 
PaedDr. Anna Pašková

Borbélyová Miroslava
Buzogáňová Darina
Forgáčová Mária
Křenková Iveta
Pilipová Anna
Podhájecká Mária
Straková Katarína
Šuťák Marián
Todáková Jozefína
Tomková Mária
Zátorská Martina
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Milí čitatelia,

tak nás tu zase máte - písmeniek
poredšie,aj strán. Keď niet autorov, je to
ťažké.

No ktovie, aké to bude na budúci rok?
Neváhajte, priestor pre sebarealizáciu tu

máte. Stačí sa pozorne
pozeať okolo seba a

potom si sadnúť k počítaču, npísať pár
riadkov a pridať obrázok alebo fotografiu
a článok je na svete. Vidíte, aké je to
jednoduché? Budem rád, ak tomuto dnes
schudnutému číslu pribudnú strany. Lebo
školský časopis robíme my všetci tým, že
pracujeme alebo sa učíme v tejto škole.

Zišla by sa tu aj nejaká kritika, bez
toho nemá časopis správne korenie.
Rozumný človek berie kritiku ako impulz,
aby sa veci pohli k lepšiemu. A ten, čo
kritizuje, by to mal robiť taktne, aby upo-
zornil, ale neurazil.

No vidíte, koľko návodov (až dva),
takže o mesiac šupky na prázdniny a v
jeseni nás zahrnie-te príspevkami - dohod-
nuté.

Tak vám teda prajeme hneď na úvod
úspešné ukončenie školského roka a veselé
prázdniny.

Vaša redakcia!

2   2007/2008

Editorial
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DDEEŇŇ UUČČIITTEEĽĽOOVV

Žiaci sa na tento deň tešia - veď
aby nie, keď sa nemusia učiť. Ten film
v kine, ktorý vybral ktorýsi učiteľ,
alebo výchovný koncert ako minulý
rok už nejako pretrpia (tí, ktorí prídu)
a hurá, víkend začína v piatok. 

To všetko pre nás, učiteľov, z lásky,
preto, aby sme sa konečne mohli zísť
všetci spolu a stráviť pri slávnostnom
obede spoločné chvíle. V škole sa
takto stretávame iba občas na pora-
dách, a tam sa veru ani porozprávať
nedá, hneď vám to vytmavia z vede-
nia. A teraz sme si vypočuli príhovor
pani riaditeľky, v ktorom nás aj
pochválila a niektorých aj odmenila.
Ba aj ona dostala poďakovanie od
bývalej pani riaditeľky z textilnej za jej
prístup k tomuto zlúčeniu.

A keď skončili oficiality, mohli sme
si vymienať pedagogické aj iné
skúsenosti, pretože prítomní boli aj
nepedagogickí zamestnanci školy.
Nestretli sme sa však len terajší pra-

covníci, ale pozvaní boli aj tí, ktorí sú
už v dôchodku - ktovie, v koľkých
rokoch pôjdeme my, ktorí to ešte
máme za dlho... Len dúfame, že všet-
ci mladí neodídu za hranice a to, čo

sa v našej škole naučia, budú môcť
využiť na Slovensku.

(stm)

VVaalleennttíínnsskkyy vveeččiieerrookk

Žiaci odborov kozmetik, vlasová
kozmetika a manikér - pedikér  pred-

viedli svoju zručnosť  na "Valen-tínskom
večierku", ktorý pre svojich žiakov,
pedagógov i rodičov pripravila ZŠ na
Masarykovej ulici č. 19 v Košiciach dňa
14. februára 2008. 

MMAATTEEMMAATTIICCKKÝÝ KKLLOOKKAANN

V budove na Turgenevovej sa stretli
27. marca 2008 naše (žiacke) počtárske
mozgy, aby pod láskavou kontrolou
p.p. Mgr. Školiakovej preskákali príkla-
dy z Matematického klokana.

LLAAUUGGAARRIICCIIOO

V tento deň - 14. marca 2008 sa
uskutočnil 9. ročník celoslovenskej

súťaže kaderníkov a vizážistov "Pohár
Laugaricio" v Trenčíne. Školu reprezen-
tovali 3 žiaci v súťaži kaderníkov,
3 žiačky v súťaži vizážistov.

NNEECCHHTTOOVVÝÝ DDIIZZAAJJNN

Opäť v Trenčíne a 14. marca 2008 sa
uskutočnili  "Majstrovstvá SR

v nail designe". Školu reprezentova
2 žiačky nadstavbového štúdia
Starostlivosť o ruky a nohy.

NNAAŠŠEE ÚÚČČEESSYY VV MMAAĎĎAARRSSKKUU

VMiškolci sa 16. marca 2008 usku-
točnila  medzinárodná súťaž

v účesovej tvorbe a dekoratívnej
kozmetike "Živnostenský pohár 2008".

V účesovej tvorbe súťažilo 12 žiakov
školy a v dekoratívnej kozmetike 2
žiačky.

V silnej konkurencii žiačka Monika
Vargová obsadila 5. miesto v kategórii
"Ľubovoľný dámsky účes" a Gréta
Deáková 6. miesto v kategórii "Pánsky
klasický účes"

MMLLMM PPrreeššoovv

Dňa 4. apríla 2008 sa žiaci odevných
odborov zúčastnili 3. ročníka

medzinárodnej súťaže "Módna línia
mladých 2008" v Prešove. Súťaže sa

zúčastnilo 238 žiakov z 22 škôl. V silnej
konkurencii pekný úspech dosiahol
kolektív žiakov odboru modelárstvo
a návrhárstvo v kategórii zvrchníky
s kolekciou pod názvom "Rozkošná
zima", keď sa umiestnil na 3. mieste.

RROOLLAANNDDOOVV HHRREEBBEEŇŇ

Zúčastnili sme sa už takmer tradičnej
aj súťaže 5. Rolandov hrebeň, čo sú

otvorené majstrovstvá Slovenska
kaderníkov a v make-upe, ktoré sa kona-
li 18. apríla 2008 v Bardejove. 

Svoju zručnosť si preverilo 10 žiakov
v dámskej účesovej tvorbe, 4 žiaci
v pánskej účesovej tvorbe a 1 žiačka
v dekoratívnej kozmetike. Súťaže sa
zúčastnili žiaci z 25 škôl zo Slovenska,
Českej republiky a Poľska. 

Vynikajúce výsledky dosiahli naši
žiaci v účesovej tvorbe: 1. miesto v
kategórii "Extravagantný dámsky účes
na diskotéku" obsadila žiačka Gréta
Deáková, 2. miesto v kategórii
"Extravagantný dámsky večerný účes"
Lenka Tancíková a 2. miesto v kategórii
"Pánsky diskotékový účes" obsadila
žiačka Nikola Buchlová.

ČČOO SSMMEE DDOOTTEERRAAZZ NNEEVVEEDDEELLII

Hlavným cieľom súťaže "Čo sme
doteraz nevedeli" je motivovať záujem
mladých ľudí o problematiku tvorby a
ochrany životného prostredia, podporiť
medzipredmetové a analytické mysle-
nie. táto korešpondenčná súťaž začala
ešte v novembri, a teraz v máji boli vyh-
lásené výsledky - naše družstcvo
obsadilo 9. miesto z vyše 30 zúčast-
nených.
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SSÚÚŤŤAAŽŽ VV OODDPPIISSOOVVAANNÍÍ

Počas celého školského roka
2007/2008 sa žiaci študijného

odboru obchod a podnikanie  na hod-
inách predmetu administratíva a
korešpondencia pravidelne  mesačne
zapájali do súťaže v odpise na presnosť
v slovenskom a anglickom jazyku  do
časopisu Slovenský stenograf, Súťažná
18, Bratislava. Keďže sme dosiahli
viacero úspechov  uvádzame mená
víťazov za jednotlivé mesiace: 

september
1. miesto odpis pre pokročilých

v ANJ - I. Koterleová, 4. MA
3. miesto odpis pre pokročilých

v ANJ -  S. Bariaková, 4. MA

november 
2. miesto odpis pre pokročilých

v ANJ -  s. Kolesárová,  4. MA

marec 
3. miesto odpis na presnosť v slov.

jazyku -  P. Vitališ, 4. MB

apríl
1. miesto odpis pre pokročilých

v ANJ -  K. Nagyová ,   4.MA.

Za posledné dva mesiaca a to máj -
jún výhercov sa dozvieme až v novom
školskom roku 2008/2009.

Víťazom srdečne blahoželáme!

SSOOČČ

V rámci predmetu ADK sa dvaja
žiaci 4. MB triedy, a to Peter

Hudák a Veronika Prokopová zapojili
do SOČ, a to s prácou "Divadelníctvo
v Koši-ciach", s ktorou postúpili až do
krajkého kola.

Srdečne blahoželáme ! 

KKAAMM ZZAA KKUULLTTÚÚRROOUU

Počas celého školského roka
2007/2008 pracoval krúžok

"Kam za kultúrou", kde pravidelne sa
žiaci hlavne študijného odboru obchod
a podnikanie, ako aj pedagógovia
zúčastňovali na večerných divadelných
predstaveniach v ŠD Košice.

Navštívili sme celú paletu divadel-
ných predstavení rôznych žánrov a to
operu, balet, činohru. Vymenujem len
niektoré predstavenia ako napr. Nápoj
lásky, komédie Márna lásky snaha,
Charlyho teta, ktoré u žiakov mali veľký
úspech. Ďalej to boli predstavenia na
Malej scéne ŠD Všetko o ženách,
Všetko o mužoch , ktoré sa
stretli s nevídaným úspechom
u mládeže, a
t i e t o

absolvovali aj
viackrát. To sme

uviedli len niektoré predstavenia. Žiaci
chodili buď po skupinkách alebo aj celé
triedy s triednymi profesormi.

Veríme, že do budúcna vytvoríme
u žiakov potrebu pravidelne navštevo-
vať večerné divadelné predstavenia.

(lan)

DDEEŇŇ NNAARRCCIISSOOVV

Pred 11 rokmi odštartovala Liga
proti rakovine unikátny projekt

Dňa narcisov. Počas rokov sa vypra-
coval vďaka dôvere ľudí a skvelej
organizácií LPR v najväčšiu verejno-
prospešnú finančnú zbierku na
Slovensku.

Cieľom Dňa narcisov je vniesť
problematiku boja proti rakovine ako
aj pravdu o súčasnom postavení
chorých na Slovensku bližšie k ľuďom
- do ulíc, aby sa z choroby nestal
strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája.
Deň narcisov sa už tradične koná v
apríli každého roka. Jeho symbolom
je žltý narcis - kvietok jari a nádeje,
ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na
svoj odev, aby aj týmto spôsobom
vyjadrili solidaritu s osobami postih-
nutými rakovinou. Deň narcisov
každoročne pomáhajú popri sekre-
tariáte LPR organizovať stovky
spoluorganizátorov po celom
Slovensku. Počas jediného dňa
vyrážajú do ulíc miest a obcí s pok-
ladničkami, aby mala verejnosť
možnosť vhodiť do ne ľubovoľný
príspevok a mohol sa tak pridať k
veľkej rodine „narciskov“. Ostatné
formy prispenia sú vkladom na účet
LPR alebo v posledných 2 rokoch aj
zaslaním SMS v sieti mobilných
operátorov.

Financie vyzbierané v Deň narcisov
prerozdeľuje LPR späť do projektov,
na ktoré prichádzajú žiadosti zo
všetkých regiónov Slovenska.
Generálna rada LPR rozhoduje o pre-
rozdelení výťažku v troch hlavných
oblastiach a to: 

- psychosociálna starostlivosť,
- prevencia, informovanosť a pora-

denstvo,
- klinické a výskumné projekty

smerujúce k rozvoju prevencie, diag-

nostiky, liečby a rehabilitácie. 
Všetky vyzbierané peniaze teda

LPR SR vracia do spoločnosti a do
vlastných projektov, tým ktorý to
najviac potrebujú (konkrétne čiastky,
ako sa financie vyzbierané v uplynulé
roky použili nájdete kliknutím na jed-
notlivé ročníky Dňa narcisov).

Na našej škole bolo tentoraz
vyzbieraných za pomoci žiakov
3. A triedy 7539 Sk.

Známejšia je táto činnosť pod skrat-
kou SOČ a jej regionálne kolo sa

konali na Súkromnom gymnáziu v
Košiciach, Dneperská 1 dňa 17. 3.
2008.

Z našej školy svoje práce prišli
prezentovať Prokopová Veronika &
Hudák Peter,  4. MB s prácou História
divadelníctva v súťažnom odbore

História a tiež tretiak Hanis Ladislav
s prácou Mesto Vysoké Tatry
v súťažnom odbore Ekonomika. 

Obe práce postúpili do krajského
kola, ktoré sa konalo na SOU pôšt
a telekomunikácií, Tr. SNP 104
v Košiciach 7. 4. 2008.

ŠŠTTUUDDEENNTTSSKKÁÁ OODDBBOORRNNÁÁ ČČIINNNNOOSSŤŤ
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Dňa 19. 3. 2008 sa 3. H a 4. MB vybrali na ochutnávku
tokajského vína. Spolu s nami išli pani profesorka

Maťašová a pán profesor Sakal. Prvá zastávka bola Veľká
Tŕňa, kde sme ochutnali Tokatu, Lipovinu a víno na počesť
kráľovnej Alžbety. Absolvovali sme tu prehliadku pivnice s pra-
covníkom pána Ostrožoviča z firmy TOKAJ - Malá Tŕňa, kde sa
nám z veľmi veľkého množstva plesne poniektorým dvíhal
žalúdok. Potom sme si sadli do ochutnávacej miestnosti, kde
sme popri ochutnávke dostali aj odborný výklad. 

Ďalšou zastávkou bola Malá Tŕňa, kde sme ochutnali
Tokajský forditáš a ešte jedno víno. Aj tu sme si poprezerali
sieň pivnice, kde už našťastie nebola žiadna pleseň, pretože
ju zo sudov utierajú každé dva dni. Opäť sme v ochutnávacej
miestnosti popri ochutnávke dostali výklad.

Pobrali sme sa domov s hlavou plnou nových informácii
a s bruchom plným vína. Bol to skutočne jedinečný deň.

3. H, (čim)

TTookkaajjsskkéé vvíínnaa
Už od nepamäti sú považované za elixír večnej mla-

dosti, symbol mužskej sily a ženskej krásy. Legendárne
moky, ktoré vášnivo milovala ruská cárovná Katarína, s
obľubou ich pila Mária Terézia a básne o nich skladal J. W.
Goethe.

Tokajské samorodné suché – špecifické víno, ktorého
jedinečný charakter vynikne najlepšie priamo v tokajskej
pivnici. Jemne podchladené vynikajúco poslúži aj ako
aperitív. V mladých, troj až šesťročných samorodných
vínach sú dominantné tóny prezretých jabĺk, hrušiek a
orechov. Vo vínach starších ročníkov sa objavujú tóny
kávy a sušených sliviek. Samorodné suché obsahuje
menej ako 10 g/l zvyškového cukru.

Tokajské samorodné sladké – sladší brat samorodného
suchého. Vyrába sa v rokoch, keď sa vytvorilo menej
cibéb a hrozno dosiahlo vysokú cukornatosť. Vo výni-
močných rokoch sa kvalita približuje k tokajským
výberom. Mladé samorodné sladké charakterizuje kvet-
natá sladkosť, staršie vína chutia po mede a prezretom
ovocí. Skvele doplnia chuť hydinových paštét a zrelých
syrov. Obsahujú viac ako 10 g/l zvyškového cukru.

Tokajský výber 3 putňový – víno, v ktorom sa výrazne pre-
javuje tokajský charakter, tzv chlebovinka. Výrazné v chuti
i vôni, sušené slivky, jablká a náznaky karamelu dávajú
vínu plnosť. Bohatosť chuti doplňuje výrazný medový
nádych. Doporučená teplota pri konzumácii je 10 stupňov
Celzia. Hodí sa k palacinkám, pečeným kačiciam, husiam
… Obsahuje minimálne 60 g/l zvyškového cukru.

Tokajský výber 4 putňový – pre toto víno platí v plnej
miere to isté ako pre 3 putňový výber, ale škála chutí je

oveľa širšia a bohatšia. U tohto vína sa už prejavujú aj
arómy sušených ananásov, hrozienok… Víno, ktoré
pohladí dušu aj najnáročnejších konzumentov.
Vychutnávajte ho spolu s plesnivými syrmi, kozím
syrom alebo husacou pečeňou. Obsahuje minimálne

90 g/l zvyškového cukru.
Tokajský výber 5 putňový – skutočný kráľ medzi toka-

jskými vínami, v chuti nádherne medový až karamelový, po
ochutnaní máte plné ústa sušených ovocí, najmä
hrozienok. Vynikajúco sa hodí k husacej pečeni, štrudliam
a slaným syrom. Výnimočné víno, ktoré by sa malo popí-
jať pri výnimočných príležitostiach. Obsahuje minimálne
120 g/l zvyškového cukru.

Tokajský výber 6 putňový – víno, ktoré by sa malo otvárať
a podávať vo vzácnych a neopakovateľných chvíľach
a malo by byť vyzrievané aspoň 10 – 15 rokov vo fľaši.
Dvadsaťročný 6 putňový tokajský výber je víno, ktorému
neodolá nikto na svete. V chuti sa prejavujú a miešajú
arómy čiernej kávy a horkej čokolády, postupne prekvapí
nádherná aróma ruží a celkový zážitok dotvorí krásny
medový chvostík. Obsahuje minimálne 150 g/l
zvyškového cukru. Odporúčam použiť kvapkovú metódu
pitia!!!

Tokajská esencia – nektár z ručne nazbieraných cibéb,
skutočný diamant tokajskej oblasti. Obsahuje 2 – 8 % alko-
holu a neuveriteľných 300 – 900 g/l zvyškového cukru.
V chuti čistý hroznový nádych, chuť medu a ušľachtilej
plesne. Bohatosť chute sa nedá prirovnať snáď k žiadne-
mu inému médiu na svete. Je to poklad, ktorý si každý
vinár na Tokaji mimoriadne cení a iba málokto uvádza na
trh.

Tokajský forditáš - vyrába sa z vína totožného ročníka
naliateho na matoli-
nové výlisky z cibéb.
Dozrieva najmenej
2 roky, z toho aspoň
1 rok v dubovom
sude v klasickej
pivnici. Vyrába sa v
o b m e d z e n o m
množstve a je určený
iba pre špecializo-
vané vinotéky a ria-
dené degustácie.

Tokajský Furmint,
Tokajská Lipovina,
Tokajský Muškát žltý -
sú to akostné vína
vyrobené z toka-
jských odrôd reduk-
tívnou technológiou
s riadeným kvase-
ním.

Zdroj:  

http://www.ostrozovic.sk

Za zlatom do
Malej a Veľkej Tŕne
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Matematický
klokan

Je tomedzinárodná matematická súťaž pre žiakov základ-
ných a stredných škôl. Hlavným cieľom súťaže je propagovať

a popularizovať matematiku medzi žiakmi. Pozostáva z jed-
ného testu, ktorý píšu žiaci vo všetkých krajinách v rovnakom
čase. Je organizovaná v niekoľkých vekových kategóriách V
kategóriách Klokan 4 a Klokan 5 obsahuje test 24 úloh, vo
všetkých ostatných kategóriách 30 úloh. Ide o testy s výberom
odpovede. Testy pre jednotlivé kategórie zostavuje medz-
inárodný tím zložený z organizátorov súťaže v jednotlivých
zúčastnených krajinách. Testy sú takmer rovnaké vo všetkých
krajinách. Nie sú však identické, nakoľko jednotliví národní

organizá-
tori súťaže
majú právo
pozmeniť v
k a ž d o m
teste 5
úloh s prih-
l iadnutím
n a
odlišnosti v
osnovách
matemati-
ky prísluš-
nej krajiny.

V tomto
školskom
roku sa

súťaž Mate-matický klokan uskutočnila vo štvrtok 27. marca
2008. Súťažilo 84 495 žiakov z 1 444 základných a stredných

škôl.

Z našej školy sa sú-ťaže zúčastnilo 51 študentov:
a) Kategórie Kadet O12 (1. a 2. roč. SŠ) sa zúčastnilo 13

študentov (2. DI - 3 študentky a 2. M - 10 študentov) s nasle-
dujúcimi výsledkami:

úspešní riešitelia, t.j. najvyššia 5 úroveň - 2 študenti
(Bogdanovská a Jakubková z 2. M);

úroveň 4 - 1 študent
úroveň 3 - 1 študent
úroveň 2 - 4 študenti
úroveň 1 - 5 študenti

b) Kategórie Junior O34 (3. a 4. roč. SŠ) sa zúčastnilo 38
študentov (3. M - 17 študentov, 4. KBo - 2 študentky, 4. MA -
12 študentov a 4. MB - 7 študentov) s nasledujúcimi výsled-
kami:

úspešní riešitelia, t.j. najvyššia 5 úroveň - 7 študenti
(Vereš-čáková, Tóthová zo 4. MA, Gorejová, Vitáliš, Zajac zo 4.
MB a Raptová, Nagyová z 3. M)

úroveň 3 - 6 študentov
úroveň 2 - 16 študentov
úroveň 1 - 9 študentov

Mgr. Silvia Školiaková, školská koordinátorka súťaže

VVyyhhooddnnootteenniiee cceelloossvveettoovveejj llooggiicckkeejj ssúúťťaažžee

V národnom rebríčku sme skončili na 20. mieste v počte
zúčastnených študentov. (bližšie informácie www.geniuslog-
icus.eu)

Súťaž sa konala 16. apríla 2008 a prebiehala on-line, t.j.
cez počítače.

Z našej školy sa do súťaže prihlásilo 42 študentov a
zúčastnilo sa jej 33 študentov, a to 2. M (4), 2. DI ( 3 ) ,
3. M (10), 4. MA (7), 4. MB (6), 4. KBo (3 študenti).

Najlepšie umiestnenie z našej školy dosiahli 

1. Schusterová  4. MA 19 bodov (76 % úspešnosť)
2. Gorejová 4. MB 18 bodov (72 % úspešnosť)
3. Horňáková 4. MA 17 bodov  (68 % úspešnosť)

Molnárová 4. MA
Nagyová 4. MA
Vitáliš 4. MB

Mgr. Silvia Školiaková, školská koordinátorka súťaže
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Dňa 4. apríla 2008 sa konal 3.
ročník celoštátnej súťaže pod hlav-

ičkou Ministerstva školstva zameranej
na rozvoj kreatívneho myslenia ako aj
manuálnej zručnosti pri vyhotovovaní
modelov žiakov stredných škôl. Tu sú
základné informácie.

Miesto konania: Park kultúry a odd-
ychu  v Prešove (Čierny orol)

Organizátor: Združená stredná
škola, Masarykova 24, Prešov

Počet prihlásených škôl:  22, z toho
2 školy z ČR, 1 škola z Poľska.

Počet súťažiacich žiakov: 238,
dospelých: 56.

Počet  predvedených modelov: 450,
počet kolekcíí: 137.

SSúúťťaažžnnéé kkaatteeggóórriiee::

I. kategória: Voľná tvorba
Súťažiaca:  Martina Antoníková  - 4.

KBn                                                          
Model: „Ľudová súčasnosť“,

pripravoval:  Ing. Dulovičová

II. kat.: Scénická a historická odevná
tvorba

Neobsadená

III. kategória:  Bielizeň a plavky
Súťažiaci: kolektív 2. DI
Kolekcia: „Rozmarná mladosť“

(6 modelov), pripravoval: Ing. Gunárová

IV. kategória:   Športové odevy
Neobsadená

V. kategória: Zvrchníky
Súťažiaci: kolektív  4. KBn
Kolekcia: „Rozkošná zima“ (7  mode-

lov), pripravoval: Ing. Dulovičová, Ing.
Gunárová

VI. kategória: Módne doplnky
Súťažiaca: Viktória Matejová  - 3. DI
Kolekcia: „Desert inspiration“

(2 modely),  pripravoval: Ing.
Dulovičová.

VII. kat.: Vychádzkové odevy 
Súťažiaci: Ivana Luptáková a

Michaela Némethová  – 3. DI
Kolekcia: „Extáza“ (3 modely),

pripravoval: Ing. Kuncová
Súťažiaci: kolektív 4. KBn
Kolekcia: „Extravagantná jeseň“

(6 modelov), pripravoval: Ing. Gunárová,
Ing. Dulovičová

Súťažiaci: Lucia Pavlišinová a Adriána
Lacková  – 3. DI

Kolekcia: „Lesklá rozmanitosť“
(3 <tr><td colspan="2"><HR
C o l o r = C A D E T B L U E
Size=2></td></tr>modely), pripravoval:
Ing. Kuncová

VIII. kat.: Spoločenské odevy
Súťažiaca: Viktória Matejová  – 3. DI
Kolekcia: „Desert inspiration“ (2 mo-

dely), pripravoval: Ing. Dulovičová

MÓDNA LÍNIA
MLADÝCH 2008

PREŠOV
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Súťažiaca: Mária Čopíková  – 3. DI
Kolekcia: „Koktails dreams“ (3 modely),

pripravoval: Ing. Dulovičová
Súťažiaca: Doang Phuong Anh a Ľudmi-

la Švihurová  – 3. DI
Kolekcia: „Jemné čaro“ (4 modely),

pripravoval: Ing.
Dulovičová

VVÝÝSSLLEEDDKKYY SSÚÚŤŤAAŽŽEE

3. miesto:
V. kategória: Zvrchníky
Súťažiaci: kolektív  4. KBn
Kolekcia: „Rozkošná

zima“ (7  modelov), pripravo-
val: Ing. Dulovičová, Ing.
Gunárová
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PPoosskkyyttllii bbyy ssttee
pprrvvúú ppoommoocc??

Územný spolok SČK Košice - mesto zorganizoval dňa 24. 4. 2008 v priestoroch
SOU stavebného Ostrovského 1, v Košiciach celomestské kolo sút'aže

družstiev prvej pomoci mládeže. Na sút'aži sa zúčastnilo 13 družstiev, pričom v jed-
nom z nich  sa zúčastnili a aj súťažilištudenti z našej školy. 

Družstvá prezentovali výborné vedomosti na teoretickom stanovišti o Hnutí ČK
a ČP, SČK a BDK a praktickú pripravenost' a zručnost' v poskytovaní prvej pomo-
ci na piatich stanovištiach. Za našu školu to boli Holodová Miriama, Zajac Daniel,
Maguľáková Lucia, Gorejová Michaela zo 4. MB. Obsadili pekné 6. miesto. 

Pani MVDr. Lucia Cangárová, riaditeľka, nám poďakovala za propagáciu prvej
pomoci, bezpríspevkového darcovstva krvi a podporu aktív Miestneho spolku SČK
na našej škole, čím spoločne prispievame k účelnému využitiu vol'ného času mladých
a šíreniu myšlienok a princípov Hnutia ČK a ČP.

PPrrooppoozzíícciiee ssúúťťaažžee
Vybavenie a výstroj:
Športové oblečenie, vhodné aj do chladnejšieho počasia, biele tričká a

vybavený 1 malou zdravotníckou brašňou.
Podmienky účasti v súťaži:
Súťaže sa zúčastňujú 6-členné družstvá II kapitán + 4 členovia a I náhradník/.
Družstvá sú zložené zo študentov stredných škol, alebo študentov 5. až 8.

ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa nemožu zúčastniť študenti stredných
zdravotníckych škol.

Súťažiaci sú členmi SČK s preukazom a vyplateným členským príspevkom za
rok 2008.

Podmienky účasti družstva:
Súpiska družstva vyplnená a potvrdená školou alebo inou vysielajúcou orga-

nizáciou. Prehlásenie rodičov /zákonných zástupcovi o bezinfekčnosti prostre-
dia a sposobilosti účastníkov súťaže nie staršie ako 3 dni.

Súťažné družstvo musí sprevádzať osoba staršia ako 18 rokov.
zdravotnej

Súťažné disciplíny:
1. Vedomosti o Medzinárodnom hnutí Červeného kríža a Červeného polmesia-

ca, o SČK a bezpríspevkovom darcovstve krvi.
- formou testu s možnost'ou výberu z troch a1tematívnych odpovedí, test

absolvuje pat' členov družstva - náhradník sa testu nezúčastňuje.
2. Praktické zručnosti v poskytovaní prve} pomoci.
- zručnosti z poskytovania prvej pomoci sa overujú na 4 stanovištiach a 1

stanovišti s kardiopulmonámou resuscitáciou, ktorú absolvuje každý člen
družstva, družstvo nepozná diagnózu, iba popis situácie.

- pri každom postihnutom sa všeobecne hodnotí: slovný kontakt a psychická
podpora, prvotné a druhotné vyšetrenie postihnutého, kontrola vitálnych funkcií,
protišokové opatrenia, súhra v družstve a práca velitel'a družstva, správny post-
up pri ošetrení poranení, ochrana záchrancu, polohovanie postihnutého.

- časový limit na jednom stanovišti je 10 minút

VVZZNNIIKK SSLLOOVVEENNSSKKÉÉHHOO

ČČEERRVVEENNÉÉHHOO KKRRÍÍŽŽAA
Červený kríž je medzinárodná

dobrovoľná organizácia zdravotníckej
služby založená v roku 1863 na pod-
net švajčiarskeho spisovateľa J. H.
Dunanta. Jean Henri Dunant (čítaj
dünan) (* 8. máj 1828, Ženeva –
† 30. október 1910, Heiden) bol švaj-
čiarsky spisovateľ, spoluzakladateľ
Medzinárodného Červeného kríža,
iniciátor Ženevskej konvencie a no-
siteľ Nobelovej ceny za mier z roku
1901.  

Medzinárodný výbor Červeného
kríža sídli v Ženeve. V jednotlivých
krajinách pôsobí tiež ako Červený
polmesiac a Červený Diamant.
Organizácia je nositeľkou Nobelovej
ceny za mier z rokov 1917 a 1944.
Deň narodenia Henriho Dunanta je
od roku 1948 Deň Červeného kríža.
Na ženevskej konferencii v roku
1864 sa všetky štáty zaviazali, že
budú počas vojny rešpektovať
označenie Červeného kríža nebudú
na takto označené budovy, autá
alebo stany útočiť. Ďalej sa zaviazali
rešpektovať zranených.

Prvé stopy o činnosti Červeného
kríža na území Slovenska vedú do
roku 1881, kedy na tomto území vyví-
jal činnosť Uhorský Červený kríž.
Jedným z najstarších a najaktívnej-
ších spolkov bol Spolok Červeného
kríža v Banskej Štiavnici. 

Novodobá história Červeného
kríža na Slovensku sa začala písať
1. februára 1919, kedy vznikol
Československý Červený kríž (ČSČK)
ako národná spoločnosť. Jeho prvou
predsedníčkou sa stala dcéra prezi-
denta vtedajšej 1. ČSR T. G.
Masaryka, Dr. Alica Masaryková.
Koncom roku 1919 sa ČSČK stal
členom Ligy spoločností Červeného
kríža a Červeného polmesiaca
v Ženeve.

V prvých rokoch svojej existencie
pomáhal ČSČK ľuďom postihnutým
vojnou. Sprostredkovával komuniká-
ciu s vojnovými zajatcami, budoval
útulky pre matky s deťmi, vychovával
ošetrovateľky. V časoch hospodár-
skej krízy nahrádzal svojou charitatív-
nou činnosťou nedostatky štátnej
správy.

V dňoch 8. a 9. mája 1993 sa vo
veľkej zasadacej miestnosti Pre-
šovskej univerzity uskutočnilo roko-
vanie delegátov SČK zo všetkých
územných spolkov z celého Sloven-
ska na ustanovujúcom zjazde.
Vznikla samostatná Národná spoloč-
nosť Slovenský Červený kríž.

Zdroj: wikipédia, www.redcross.sk
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Pozrite si zábery z akcie
Cassovia Retro 2008, ktorá sa
uskutočnila v sobotu 3. mája
2008 z príležitosti osláv  Dni
mesta Košice na hlavnej ulici
pri divadle. Akcie sa zúčastnili
dievčatá 4. KBn triedy: Monika
Vargová, Cyntia Szmudová,
Simona Gontkovičová, Petra
Molnárová, Martina Antoní-
ková. Dievčatá v dobových
kostýmoch prispeli k umocne-
niu atmosféry minulého storo-
čia. 

Akciu spoločne so žiačkami
pripravila Ing. Kapolková

CCaassssoovviiaa RReettrroo 22000088

ZZZZdddd rrrruuuu žžžžeeeennnnáááá ssss tttt rrrr eeee ddddnnnnáááá šššš kkkkoooo llll aaaa vvvv KKKKoooo šššš iiii cccc iiii aaaacccchhhh
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Metropola východu ožila 16. mája
2008 tancom. Na svedomí to

malo zapojenie sa

Košičanov do
jedinečného medzinárodného projek-

tu. European Quadrille Dance Festival
(EQDF) je založený na synchronizo-
vanom tancovaní štvorylky v rôznych
mestách Európy. 

Hlavná ulica sa napoludnie preniesla
do čias dávno minulých. Kedysi
obľúbenú spartakiádu či povestnú
košickú macarenu pretromfla davová
štvorylka, ktorú mimoriadne zod-
povedne zatancovalo presne 4 208
nadšencov. Organizátori predbežne
veria, že majú zápis do Guinessovej
knihy rekordov vo vrecku. 

Hlavnými koordinátormi EQDF v
roku 2008 je spoločnosť Pingi interna-
tional d.o.o., Maribor, ktorú zastupuje
Rudolf Kocbek a počas prípravy a orga-
nizácie Plesno zvezo Slovenije, p.p.
2507, 1001 Ljubljana, ktorá zareg-
istrovala svoje intelektuálne práva v
súvislosti s EQDF na Patentovom úrade
v Slovinsku, s rozšírením krajín kde sa
postupne plánuje projekt rozšíriť.

Medzinárodný festival sa na vere-
jných priestranstvách európskych miest
organizuje už od roku 2002. Slovensko
sa však zapojilo prvýkrát. V roku 2006
sa štvorylka synchronizovane tancovala
súčasne v 36 mestách strednej a
juzhovýchodnej Európy, uznaný počet
tanečníkov bol 23 628. V roku 2008
plánuje manažér projektu European
Quadrille Dance Festival rozšírenie pro-
jektu do nových krajín a nových európ-
skych miest a prekonanie
Guinnessového rekordu s viac ako 40
tisíc tanečníkmi. Cieľom Košičanov
bola ochota pomôcť prekonať pôvodný
rekord 23 628 tanečníkov a zapísať sa
tak do knihy rekordov s čo najväčším
počtom obyvateľov z jedného mesta.

Projekt po organizačnej stránke
v Košiciach zastrešil tanečný klub
Meteor ako lokálny organizátor EQDF.
Pomohlo oddelenie školstva MMK i
Košický samosprávny kraj. Oslovení
boli telocvikári základných a stredných
škôl, pre ktorých sa organizovali škole-
nia štvorylky. Z často riadne podi-
vuhodne uletených tínedžerských týp-
kov sa odrazu stali zdvorilí a ukláňajúci
sa páni a nežné, vznášajúce sa dámy.
Nikto nemal potrebu len tak z frajeriny
narušiť hladký priebeh akcie, všetci sa
snažili z plných síl.  Hlavnými organizá-
tormi boli menovite páni Milan Plačko a
Otto Böhm spolu s pani Alžbetou
Ligovou.

Štvorylku
tancujú šty-
ria ľudia,
dve dámy a
dvaja páni.

Odlíšení boli trička-
mi vo farbách mesta. V podmienkach

projektu je, že ľudia to musia naozaj
vedieť tancovať. Okoloidúci sa teda neb-
udú môcť zapojiť. Ide o veľmi striktný sys-
tém dokumentácie, tanec sa snímal
niekoľkými kamerami, bez strihov.

Košice svojou veľkou angažo-
vanosťou pretromfli aj Prešov, kde si
"zakrepčilo" 3 500 zaregistrovaných. Zo
slovenských miest sa tancovalo ešte
v Ružomberku a Banskej Bystrici.
Celkovo v Európe v jednej chvíli pred-
vádzalo štvorylku podľa všetkého viac
ako 40 tisíc ľudí, čo by malo stačiť na
prekonanie rekordu. 

ŠTVORYLKA
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Do školy k nám chodia
z prevažnej časti diev-

čatá, a tak aj futbal tu
máme dievčenský. A že
naše dievčatá vedia tú
guľatú dobre nakopnúť,
svedčia aj výsledky.

Usporiadateľom kra-
jského kola bolo Gymnázium

Exnárova 10. 15. 05. 2008 - vo
štvrtok - hrali skupiny A (na Exnárovej) a B (na
ihrisku v Košickej Novej Vsi) a 16.05.2008 sa hralo
finále na Exnárovej.

V našej B-skupine  sme mali za súperov
G. Opatovská, ZSŠ Bocatiova, OA Watsonova.
Skupinu naše dievčatá vyhrali a do finále teda
postúpili z prvého miesta. Výsledky boli nasle-
dovné:

1. ZSŠ Gemerská 7 5:1
2. G. Opatovská 7 4:1
3. ZSŠ Bocatiova    1 0:3
4. OA Watsonová 1 0:4

Vo finále sa nám však už nedarilo a skončili sme
s jedným bodom na štvrtom mieste. Do celosloven-
ského finále postupuje družstvo z OA Polárna.

1. OA Polárna - G. Opatovská  2:0
2. G. Poštová - ZSŠ Gemerská    2:0
3. G. Opatovská - ZSŠ Gemerská    1:1
4. OA Polárna - G. Poštová 1:1
5. G. Poštová - G. Opatovská 1:1
6. ZSŠ Gemerská - OA Polárna 0:2

V našom družstve hrali Riglerová Nikoleta,
Jamborová Natália, Jamborová Nikola, Durbáková
Nikola, Ružbašanová Dominika, Bašistová Jana,
Klapková Katarína, Hudáková Monika, Pavlišinová
Iveta, Simonáková Dominika, Dolhá Ivana,
Takáčová Mária, Horňáková Denisa, Simonáková
Dominika, Uhliariková Martina.

(mih)

FUT
BAL

Slováci ignorujú
ryby a podliehajú
mýtom o mlieku

Spotreba výživných potravín v slovenských domácnos-
tiach je oproti domácnostiam krajín európskej pätnástky
nižšia, rovnaká je iba v prípade hydiny a alkoholu.

Čo sa týka ostatného mäsa, Slováci kupujú menej kval-
itné, lacné výrobky, ktorých predaj každým rokom vzrastá.
Okrem hydiny preferujú aj bravčové mäso, spotreba hovä-
dziny a rýb je hlboko pod priemerom spotreby obyvateľov
štátov Európskej únie spred mája 2004. 

Hydina chutí skôr ženám, bravčovinu zasa až dvakrát
častejšie konzumujú muži ako ženy. Ryby jedia skôr muži v
mladšom veku a ženy od 35 do 44 rokov. 

Práve mladší muži sú aj hlavnými konzumentmi údenín.
Doktorka Jana Jurkovičová z Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave upozornila, že Slováci do svojich
jedálničkov zaraďujú v malom množstve aj zeleninu, ovo-
cie, strukoviny, mlieko a mliečne výrobky.

OOvvoocciiee aa zzeelleenniinnaa nnaa úúkkoorr mmlliieekkaa

Po pohári s mliekom siahne denne iba 51,6 percent
Slovákov, najčastejšie ide o polotučné mlieko. Trend
spotreby mlieka sa však v rokoch 1999 až 2004, kedy sa
prieskum konal, radikálne znížil.

Súvisí to s mýtami a démonizovaním mlieka, ktoré môže
byť údajne toxické v prípade, keď pochádza od zvierat
kŕmených geneticky modifikovanými plodinami. Ovocie
konzumuje denne iba polovica populácie, zeleninu iba 40
percent Slovákov. 

V prípade zeleniny sa však na rozdiel od ovocia ukázal
pozitívny, rastúci trend. Odporúčaná denná dávka je zara-
diť do jedálnička aspoň päť kusov ovocia, alebo zeleniny
každý deň. Dôsledok nízkej spotreby ovocia a zeleniny sa v
konečnom dôsledku prejavuje vo zvýšenom riziku
ischemickej choroby srdca a nádorových ochorení.

""WWeesstteerrnniizzáácciiii ssttrraavvyy"" ssaa nneevvyyhhlloo aannii SSlloovveennsskkoo

Rastlinné tuky a rôzne nátierky s obsahmi rastlinných
tukov uprednostňujú dospelí, deťom viac chutia živočíšne
tuky. Škodlivým fenoménom v stravovaní je rýchle občer-
stvenie a sladké nápoje, ktoré odborníci považujú za
najväčšiu hrozbu u detí a mladých ľudí. 

Práve tieto dve skupiny totiž podliehajú "westernizácii
stravy" v najväčšej miere. Na vyváženú stravu upozornili
odborníci v súvislosti s prevenciou vzniku a liečbou
ochorení, ako sú cukrovka, obezita, osteoporóza, vysoký
krvný tlak, choroby pečene, žlčových ciest, ale aj menšie
komplikácie ako je napríklad zubný kaz. 

Do prieskumu, ktorý sledoval trendy slovenskej
spoločnosti v stravovaní, sa zapojilo 16 748 dospelých vo
veku od 47 do takmer 15 rokov, z toho bolo 36,2 percent
mužov. 

Väčšinu tvorili ľudia so stredným a vysokoškolským
vzdelaním, dve tretiny tvorili osoby v aktívnom pracovnom
pomere, viac ako štvrtinu dôchodcovia.

www.centrum.sk
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ITA MATURITA MATURITA

NNeettrraaddiiččnnáá mmaattuurriittaa

Žiaci odboru odevný dizajn maturovali mimo školskej
budovy, v neobvyklom prostredí Löfflerovho múzea na

Alžbetinej ulici. 
Po skončení maturity nasledovala vernisáž výstavy ode-

vného dizajnu (23. mája 2008 o 15. hod). Túto akciu, ako aj
jej propagáciu prostredníctvom plagátov a pozvánok
zabezpečila p. p. Mgr. art. P. Vargošková-Semjanová.

(mih)

44.. II mmaattuurruujjee

Praktická časť odbornej zložky maturitneýj skúšky v 4. I
bola náročná ale aj pôsobivá. Dievčatá v odbore ode-

vníctvo mali okrem iného za úlohu ušiť na seba, predviesť a
obhájiť šatový alebo sukňový kostým.

Kozmetičky a vizážistky vo vizážistickej časti mali svoju
modelku upraviť  podľa vylosovanej témy. A tak sa pred
maturitnou komi-
siou ocitli west-
w o o d o v e j
n e v e s t y ,
K l e o p a t r a ,
Marylin Monroe,
Indka, Japonka,
žena 21. storočia,
Š p a n i e l k a ,
Marlene Dietrich,
c h a r l e s t o n k a
a disco žienka.
Všetky študentky
zvládli prvú časť
maturitnej skúšky
a my im držíme
palce pri ústnych
t e o r e t i c k ý c h
odpovediach.

(lip)
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MATURITA MATURITA MA



In the United States, the use of fireworks has traditionally
been associated with Independence Day (July 4th). This is clear-
ly the biggest fireworks holiday in the country, although region-
ally New Years Eve has lately become huge for fireworks, espe-
cially in Louisiana and Florida. 

Fireworks are truly a part of the very fiber of Americana, and
of late, with the use of the products increasing to over 220 mil-
lion pounds in 2003, fireworks are being used to celebrate and
commemorate much more than our American heritage.
Following is a short review of the holidays in America and else-
where where fireworks have become such an important part of
the holiday traditions.

Flag Day - June 14
The concept of a specific day to annually recognize the

American Flag came
in 1885. Though the
origin of Flag Day
dates back to the
late 19th century, its
inspiration takes us
further back to 1777.
On June 14th of that
year, in Philadelphia,
the Continental
Congress passed a
resolution specifying
that the flag carry 13
stripes and 13 stars.
The colors would rep-
resent hardiness and
valor (red), purity and
innocence (white),
and vigilance, perse-
verance and justice
(blue). 

Father's Day
Father's Day is

Celebrated the third Sunday in June. Ironically it was the
inspiration of a Mother’s Day sermon that eventually led to
the creation of Father’s Day.

Independence Day - July 4

We celebrate Independence Day to commemorate that
auspicious July 4th in 1776 when the Continental Congress
adopted the Declaration of Independence, formally declaring
the independence of the American colonies from the United
Kingdom.

Labor Day - First Monday in Sept.
Celebrated the first weekend in September, some 2-3

weeks before the Autumnal Equinox marking the beginning

of Fall, Labor Day is generally the last time families get
together for outdoor fun and celebrations for the sea-
son.

Columbus Day
Celebrated the Second Monday in October. Columbus Day

is celebrated in the United States to honor Christopher
Columbus, who is credited with discovering America on his
first voyage in 1492.

Halloween - October 31
Just how did the Halloween holiday become such a fun

occasion for kids and adults alike? To trace its history, you
have to go back nearly 2000 years ago from its origin to
today's celebration of tricks and treats. 

Guy Fawkes - November 5
Strange as it may seem, the holiday commemorates the

day in 1605 when Guy Fawkes and a band of Englishmen
tried to blow up the British Houses of Parliament by placing
barrels of gunpowder in the basement of the Parliament
building.

Diwali
Celebrated fifteenth day of Kartika (October/November).

The word "diwali" means "rows of lighted lamps" or "array of
lamps," and the celebration is often referred to as the
"Festival of Lights".

Veterans Day - November 11
The annual recognition of Veterans Day on November 11

goes back to 1919, when it was referred to as Armistice Day. 
Thanksgiving
4th Thursday of November. A group of sailors, in search of

fortunes, set sail on the 'Mayflower' from Plymouth, England
on September 6, 1620, along with two groups of passengers.
These passengers of men, women, and children were con-
sidered separatists. 

Pearl Harbor Day
On National Pearl Harbor

Remembrance Day, we think
of the brave men and women
who died on that infamous
day in 1941.

Hanukkah
25th day of the Hebrew

month of Kislev celebrated for 8 days.
Hanukkah, a Hebrew term meaning 'dedication', is reflec-

tive of the Jerusalem temple, located in the village of Modi'in,
that was reacquired by Judah the Maccabee from King
Antiochus IV of Syria.

Christmas - December 25
Originally, the celebration of the birth of Jesus Christ took

place less than a century after his death. However, numerous
seasonal traditions were celebrated centuries before the
Christ Child was born.

Kwanzaa - December 26
Kwanzaa is a non-religious observation and focuses on

the African-American view of community, culture, and family.
'Kwanzaa' is a derived Swahili term meaning 'first fruits'.

New Year's - January 1
From New York to Los Angeles and many points in

between, fireworks are used to ring in the new year with
noise and colors. The celebrations with fireworks are not lim-
ited to the United States, as some of the most beautiful dis-
plays of the past few new years celebrations have been in
Paris, Sydney, Rome and other great foreign cities.

Martin Luther King Jr. Day
Third Monday in January. Possibly the world’s most rec-

ognized civil rights leader, Martin Luther King Jr.
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VÝZNAMNÉ DNI V USA
STRUČNE
STRUČNE
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Groundhog Day - February 2
Thousands gather to Gobbler's Knob

in Punxsutawney, Pennsylvania for the
occasion, observed exclusively in North
America.

Mardi Gras
Celebrated 47 days before Easter
Though the French are credited with

the birth of Mardi Gras in America,
ancient Romans originated a holiday
that served as the foundation for how
Mardi Gras is celebrated in the States.

Chinese New Year
First full moon of the new year.
The Chinese New Year dates back to

2600BC, when the Emperor Huang Ti
introduced the first cycle of the zodiac.
Japan, Korea and Vietnam also observe
the Spring Festival which is a 15 day
long celebration.

Valentine's Day - February 14
How did February 14 become a day

for romance? Legend has it that during
the third century, Valentine, who was a
devout Christian, would perform mar-
riages for young couples.

Presidents' Day
Third Monday in February. So when

did Americans first acknowledge our

Presidents with their own day?
Presidents' Day dates back to our
founding father and first U.S. President,
George Washington.

St. Patrick's Day - March 17
This day has been observed in

Ireland for thousands of years as a reli-
gious holiday. Boston first publicly cel-
ebrated St. Patrick's Day in the United
States in 1737.

Easter
First Sunday after the full moon after

the moon's Spring Equinox.
Easter is the Christian celebration

commemorating the resurrection of
Christ, but as with many other Christian
holidays, Easter has some roots in
pagan celebrations.

April Fool's Day - April 1
April Fools Day originated in France

in 1582, when the Gregorian Calendar
replaced the Julian Calendar and New
Year's day changed from April 1 to
January 1.

Arbor Day
Celebrated the last Friday in April.

Plant A Tree For Arbor Day!
The origin of Arbor Day takes us

back 152 years to Nebraska in
America's Heartland.

Cinco De Mayo - May 5
Cinco de Mayo is frequently regard-

ed as the Mexican equivalent of the
United States 4th of July, however this
is factually incorrect.

Mother's Day
Mother's Day Celebrated second

Sunday in May. Believe it or not,
Mother's Day is not a Hallmark-con-
ceived holiday. Its roots actually trace
back to Ancient Greece. Rhea, who was
declared the Mother of the gods
(Metros Theon) and men of Olympus,
was honored during Spring Festivals.

Memorial Day
Memorial Day is Celebrated on the

last Monday in May
The other great American holiday

that has become one of family, picnics
and fireworks is Memorial Day, not
because of the nature of the celebra-
tion, but because of the time of year
that the holiday is observed.

Holidays and their history revealed
here (http://www.fireworks.com/holi-
days/), giving you more reasons to shoot
fireworks on your favorite holidays. Or
make any day a special holiday with

Phantom Fireworks. 

VVTTIIPPsseemmVVTTIIPPttaamm

Telefonuje Fero kamarátovi
Ivanovi na Kamčatku.

- Ivan, v rádiu hlásili, že u Vás je
mínus 60 stupňov. Je to pravda?

- Nie tu je iba tridsať pod nulou. -
hlási Ivan.

- Ivan! Ale predsa by si v rádiu
nevymýšľali.

- No, možno vonku...

- A rozumiete koňom? - pýta sa
gazda nového paholka.

- Prečo? Niečo hovorili? -
vyzvedá paholok.

- Môžem namaľovať vaše ovce? -
pýta sa maliar baču Jana.

- Nóó... Ja misľím, že radšej nech
ostanú biele...

Ide Jano s Marou na rande
a vedie ju do knižnice . 

-Prečo ma vedieš do knižnice ?
– udivene sa spytuje Mara. 

-Ale Jožo mi povedal, že
najradšej ležíš v knihách! 

-Keď som sa vrátil zo silvestro-
vskej zábavy, deti ma ani nepoznali
... 

-Musel si byť asi riadne nacen-
ganý. A čo potom, keď si vytriezvel ? 

-Zistil som, že som v cudzom
dome 

-Drahý, veľmi ma ľúbiš ? 
-Tak ako ty mňa. 
-Debil!

Staršia dáma sa rozhodla
pripraviť svoju poslednú vôľu a
prezradila svojmu duchovnému
svoje dve posledné želania. Priala si
byť spopolnená a tiež si priala byť
rozptýlená v obchodnom dome
Tesco. "V Tescu", žasol duchovný,"
prečo v Tescu?" 

"Budem mať istotu, že za mnou
deti prídu aspoň raz za týždeň." 

Svokra prišla na návštevu,
zazvoní, otvorí jej zať: 

"Áaa, mamička. Prišli ste na
dlho?" 

"No, kým vás neomrzím, deti." 
"A vypijete si aspoň kávu?"
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