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Potom, po skončení prvého dňa 

v novej škole, som si išla vybavo-

vať veci. Napríklad som potrebo-

vala kartičku na vlak, ku ktorej 

som si musela od ekonómky vy-

pýtať potvrdenie o návšteve ško-

ly. Lebo bez toho by som si nič 

nevybavila.  

A teraz, po nejakom čase na 

strednej škole, som zistila straš-

ne veľa nových vecí. Napríklad, 

že sa musím začať starať sama 

o seba. Ale s tým je nemám 

problém, lebo odvtedy, čo som 

v detskom domove, musela som 

sa to naučiť. Teraz vidím, že 

všetko bolo na  niečo dobré. 

Zbytočne mi v domove nehovori-

li, aby som sa učila, lebo bez 

školy sa nikam nedostanem. 

Mali úplnú pravdu. A teraz sa 

starám sama o seba a dostala 

som sa až do maturitného roční-

ka.  

Moja mama mi vždy hovorila: 

„Ty skončíš veľmi zle!“ Ale neho-

vorila pravdu. Dnes, na rozdiel 

od nej, už mám výučný list 

a urobím všetko pre to, aby som 

zvládla aj maturitu. Vďaka det-

skému domovu som sa dostala 

ďaleko. Na začiatku to bolo ťaž-

ké, ale už je všetko v poriadku. 

Som so  s ebou  spoko j -

ná...prekvapila som všetkých, 

dokonca aj seba. A práve škola 

je miesto, kde som sa veľa nau-

čila.  

Simona 

Dúfam, milí moji učitelia i spolužiaci, že sa nám 

v novom školskom roku 2016/2017 bude dariť. 

Držme si palce!!! 
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Prvý deň v škole 

Vedela som veľmi dobre, čoho sa 

budem musieť vzdať. Poobedňaj-

šieho spánku, a aj niektorých 

dní brigád, aby som sa stíhala 

učiť do školy. Mala vraj nastať 

v mojom živote zmena, a tá aj po 

čase nastala. Neboli to také dni 

ako na základnej škole.  

Keď prišiel ten deň D, bolo skoré 

ráno. V domove mi povedali: 

„Došiel deň D, choď sa pomaly 

obliekať, čaká ťa prvý deň na 

novej škole.“ Žeby som z toho 

mala bohvieakú radosť, sa nedá 

povedať! A predtým, ako som 

odchádzala do školy, už som 

mala príhovor vychovávateľov, 

ako sa mám správať v novej ško-

le, že nemám neslušne hovoriť, 

a keď budem chcieť niečo pove-

dať, že nemám vykrikovať.  

Bola som v škole aj tak ako pr-

vá. A tak som mala možnosť si 

ako prvá všetko podrobne popo-

zerať. Potom, kým som čakala 

na ostatných, bola som sama na 

školskom dvore. Ale po chvíli 

som počula známe hlasy...boli to 

moji bývalí spolužiaci, ktorí sa 

tiež hlásili na túto školu. A ako 

som ich zbadala, hneď sa mi 

zlepšila nálada. Už som vedela, 

že bude na tejto škole niekto, 

koho poznám, a vedela som, že 

sa budem mať s kým porozprá-

vať, kým sa zoznámim s ostatný-

mi novými spolužiakmi.  

Kto si nepamätal na tú zmes pocitov a vôni, ktorá spája s prvým 

dňom v škole? Doteraz vidím všetky tie tváre a pohľady, ktoré na 

mňa boli upreté a viem si živo predstaviť aj neutíchajúci tlkot môj-
ho srdca. Strach z niečoho nového a hneď za tým aj zvedavosť. 

Otázky sa mi rodili v hlave, a hneď si hľadali aj odpovede. Nič som 

nevnímala.  

Milí spolužiaci, 
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A už je to tu... Končí sa školský 

rok 2015/2016. Ani sme sa 

nenazdali a sme zas o rok star-

ší a možno aj múdrejší.  

Každý z nás sa teší na prázdni-

ny a s úľavou myslí na radosti, 

ktoré prináša leto.  

Áno, je úžasné, keď môžeme na 

čas vypnúť a relaxovať. Mnohí 

z nás však počas leta  neoddy-

chujú, práve naopak. Budú 

brigádovať alebo pomáhať do-

ma. Podľa prieskumu agentúry 

JA Slovensko väčšina študen-

tov na Slovensku cez prázdni-

ny brigáduje, aby si zarobila na 

lístky na letné festivaly, znač-

kové oblečenie, najčastejšie 

snáď na vodičský preukaz.  

 

 

 

 

 

Je to ale správne? Nemali by 

sme radšej oddychovať a zbie-

rať sily na nový školský rok?  

Myslím si, že najdôležitejšie je 

uvedomiť si, čo je mojím cieľom 

a podľa toho sa zariadiť. Ktosi 

múdry raz povedal, že najdôle-

žitejšie v živote je pochopiť, čo 

je mojím životným snom a mať 

odvahu ísť za ním. Tak to asi 

bude. Nič nie je ťažké, ak člo-

vek vie, čo chce a chce to do-

siahnuť. Nič nie je nemožné, ak 

človek nezastane a pracuje na 

splnení svojho sna. Podstatné 

je, aby mal vždy na pamäti, čo 

chce dosiahnuť. 

Držím palce vám všetkým, aby 

ste aj v nasledujúcich mesia-

coch vedeli, čo je pre vás to 

najlepšie. Dúfam, že nájdete 

cestu, ktorá vás povedie práve 

za tým vaším snom. 

Maťo 
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26. jún 

2016 bol 

naozaj ho-

rúci. Do-

slova. Ne-

máme na 

mysli fakt, 

že sa vše-

tci zapoti-

li, kým 

vyrobili pekné a zaujímavé mas-

ky. Horúci vzduch a nemilosrd-

né slnko vytiahli ručičku teplo-

mera do závratných výšok. Kaž-

dý účastník sprievodu by si 

zaslúžil cenu už len za účasť. 

Veď vo vražednej horúčave sa 

takmer vyparili aj fľašky s mi-

nerálkou, ktorú rozdávali za-

mestnanci MsKS Senec.  

My sme však ukutí z odolných 

materiálov a 

vydržali sme, 

neroztopili sme 

sa, ani sme 

nepadli na ko-

lená (len do 

trávy, keď sme 

na námestí vy-

niesli z áut 

masku) . 

Kedy sa v našom meste začína leto? Pre niektorých prichádza leto 

s nástupom príjemných teplých dní a nocí, pre niekoho otvorením 

seneckého leta. Pre väčšinu žiakov i študentov je začiatkom leta 
koniec školského roka, ktorý oslavujeme najväčším letným karne-

valom na Slovensku. Aj tohto roku sa medzi skupinovými maska-

mi objavila tá, pred ktorou vial transparent Strednej odbornej ško-

ly v Senci. 
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v jazere, alebo dokonca aj 

v Aquaparku Senec, ktorý je kaž-

dým rokom krajší a krajší. Osob-

ne si myslím, že  určite si prídu 

na svoje aj milovníci adrenalíno-

vých športov.No ak ste ten naj-

horší tip človeka, ktorý celé 

prázdniny plánuje preležať na 

gauči a pozerať televíziu, aj pre 

vás mám niečo zaujímavejšie. Ak 

je problém ten, že sa neradi pre-

chádzate, tak si vezmite auto 

a šup niekam do kaviarne 

s kamarátmi.  Tiež pritom sedíte, 

ale výhoda je to, že ste 

s kamarátmi a nie sami.  

Ďalší dobrý typ na večer je bow-

ling alebo, ak ta nebaví tento štýl 

zábavy, je tu aj ďalšia možnosť a 

to senecký amfiteáter. Proste v 

Senci sa nikdy nikto nenudí, vždy 

sa niečo nájde...veď sme turistic-

ké mesto!  

Adam, Miška 
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Leto sa nám už krásne rozbehlo, 

a každý študent už len čaká na 

koniec školského roka, aby si 

mohol naplno užívať príjemne 

letné dni s kamarátmi. Každý 

z nás si dokáže leto užívať inak. 

Niekto cestuje po svete, iní doma 

sedia pri televízii a niektorí zasa 

športujú. Myslím si, že pre každé-

ho sa niečo užitočného v tomto 

článku nájde.  

Ak si človek, ktorý rád cestuje 

a spoznáva nové miesta, tak sa 

určite vyber niekam, kde sú zau-

jímavé pamiatky a hlavne krásne 

okolie. Mám na mysli Holandsko, 

Česko, Egypt, Grécko, Bulharsko 

a mnoho podobných krajín. Si 

človek, ktorý si potrpí na šport 

a keď už sa aj vyberieš niekam na 

dovolenku, tak sa nechceš vzdať 

svojej obľúbenej činnosti? Určite 

si nezabudni doma svoje športové 

oblečenie a veci potrebné 

k tvojmu vybranému športu.  

A dokonca, keďže väčšina našich 

spolužiakov býva niekde v okolí 

hlavného mesta Slovenska, Brati-

slavy, tak určite využijú naše do-

movské mesto, známe turistické 

centrum, Senec. Športu sa tu ur-

čite nevyhnete. Môžete sa tu kor-

čuľovať okolo Slnečných jazier, 

kde je krásne okolie alebo aj bi-

cyklovať, zaplávať si, či už  
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Museli sme si oddýchnuť, pretože už 

transport nášho „maličkého“ bol namáha-

vý a nezaobišiel sa bez problémov. Skúste 

zniesť zo šiesteho poschodia trojmetrovú 

hlavu draka :-). Nakoniec sme boli radi, že 

náš výtvor dopravu v zdraví prežil. 

Náš „maličký“ bol asi trinásťmetrový čín-

sky drak šťastia, ktorého sme si ako pre-

kvapenie na karneval vyrobili úplne sami, 

zväčša z odpadových materiálov, banáno-

vých škatúľ, 

kartónov. Na 

túto masku 

sme potrebovali 

aj veľa farieb, 

papiera, lepid-

la...a samozrej-

me aj mnoho 

rúk na prácu. Prečo práve 

drak? Nuž, 

každý rok zá-

pasíme pri prí-

prave karneva-

lovej masky s 

rovnakým problémom: čo to bude tentok-

rát? Nápadov je vždy veľa, ale väčšinu 

vyradíme ako málo zaujímavé, často sa 

opakujúce, príliš detské, príliš nudné, 

príliš... A to, čo zostane nakoniec, sa po-

kúšame zrealizovať. 
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Nečudo, že sme sa všetci tešili na 

karnevalový sprievod a tipovali 

sme, ktorú cenu získame. A pri-

tom o tú vlastne ani nešlo. Dôleži-

tejšie boli reakcie prizerajúcich sa 

ľudí, najmä detí. To bola najväčšia 

odmena a pocta pre nás všetkých. 

Veľký potlesk, zdvihnuté ruky, 

výkriky i šepoty: „Aha, pozri, to je 

draaak!!!“ Deti, ktoré sa úprimne 

čudovali a zabávali, niektoré, ale 

len tie najmenšie, aj báli.  

A my sme si to poriadne užili. Ne-

dalo sa inak, veď sme kráčali spo-

lu: žiaci, učitelia a pani riaditeľka 

si „dráčika“ pekne viedla na retiaz-

ke. Do kroku nám bubnoval fan-

tastický orchester, ľudia tlieskali, 

my aj s drakom sme vydržali...čo 

viac si možno priať?! 
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Minuloročné bolo lepšie ako toto 

najmä kvôli interpretom, ktorí 

na ňom vystupovali. Hrali tam 

Horkýže Slíže, skupina hudobní-

kov, ktorú mám rada. Ale ohňo-

stroj by som na mieste usporia-

dateľov vylepšila.  

Bola som vtedy vonku s kama-

rátkami až do rána. Bolo naozaj 

super. Zábavy bolo kopec a ne-

museli sme sa báť, že bude nu-

da, keďže sme spoznali pár no-

vých ľudí.  

Ale už dosť o minulosti. Pre-

jdeme na tohtoročné Senecké 

leto. Interpreti podľa mňa neboli 

veľmi zaujímaví, keďže tam bola 

Celeste Buckingham, ktorá mi 

nesedí. Ostatní interpreti ma 

nezaujímali, lebo som sa na Se-

necké jazerá prišla len zabaviť a 

ísť na kolotoče (Nie, nie som na 

ne už stará J). Oproti minulému 

roku som natrafila na nový kolo-

toč, na ktorom som bola prvý-

krát. Bola som tam s kamarát-

kami, kamarátmi a s priateľom.  

Podľa mňa bolo toto Senecké 

jedno z najlepších, na ktorých 

som bola, a možno aj najlepšie. 

Ohňostroj bol nádherný, hoci ho 

pustili o asi pol hodinu skôr, než 

mali z dôvodu zlého počasia, 

keďže celý večer tak trošku pr-

šalo. Ale nemôžem sa sťažovať, 

pretože som sa zabavila.  

Niektorí Senecké leto odsudzujú, 

niektorí ho milujú. Ja patrím 

medzi tých neutrálnych a hovo-

rím si, že naň môžem, ale nemu-

sím ísť. 

Ale keď 

i d e m , 

vždy sa 

vyplatí. 

DI 

 

 

Nazdar, spolužiaci. Senecké leto je pre mnohých z nás vyvrchole-

ním roka. Už každoročne sa na ňu tešia tisícky návštevníkov nie-

len zo Senca, prichádzajú k nám ľudia z celého Slovenska. Chcela 

by som sa s vami podeliť o to, aké bolo minuloročné a tohtoročné 

Senecké leto. 
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Pri nastupovaní do mestského 

autobusu sa podarilo dvom 

našim spolužiačkam nenastú-

piť do autobusu, tak tam ostali 

a museli počkať na ďalší. Keď 

sme sa už konečne dopravili z 

Incheby do múzea, rýchlo sme 

oľutovali všetko, čo sme hovori-

li. Všetci sme boli veľmi milo 

prekvapení. Bolo to zaujímavé 

a každému sa to páčilo. Mali 

sme aj sprievodcu, ktorý roz-

prával o každom historickom 

exponáte. Boli tam staré autá, 

motocykle, parné lokomotívy, 

ale aj prvá viedenská električ-

ka. Normálne sa nám odtiaľ 

ani odísť nechcelo, no museli 

sme sa ponáhľať na vlak. 

Bol to super zážitok a príjemný 

deň. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sme odchádzali, všetci sme 

si uvedomili, že za takúto skú-

senosť vlastne vďačíme našej 

triednej pani profesorke, preto-

že aj keď sme si vymýšľali hoci-

jaké výhovorky, len aby sme do 

múzea nemuseli ísť, aj tak nás 

tam s radosťou dotlačila. A za 

celú túto exkurziu jej v mene 

našej celej triedy, 1.E, ďakuje-

me. 

Miška, Adam 

Labyrint, časopis študentov SOŠ, Senec  
 

Strana 7 

Po príchode na Slnečné jazerá  

sme s úľavou odložili masky. Vše-

tci  by sa boli rozbehli k najbližšie-

mu stánku s občerstvením, bolo 

však treba postrážiť draka a urobiť 

poriadok, aby sme nevyzerali ako 

barbari.   

Kým sme čakali na hodnotenie, 

prišla dodávka (veľká vďaka pani 

riaditeľke, ktorá to predvídavo za-

riadila) a mohli sme do nej naložiť 

zvyšky draka. To už mal vážne po-

škodený chvosť a niektoré chrbto-

vé články. Raz darmo, vlečenie po 

Lichnerke si vybralo svoju daň.  

Po vyhlásení víťazov sme spokojne 

odfukovali na lavičkách a do myslí 

sa nám popri veselej hudbe a ru-

chu začala neodbytne vkrádať 

otázka: „A čo pripravíme o rok?“ 

 

aaa 



Labyrint, časopis študentov SOŠ, Senec  
 

Strana 8 

Deň Zeme je deň venovaný našej planéte a každoročne sa koná 22. 

apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa 

konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavovali prí-

chod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, 

upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíja-

júcu diskusiu o možných riešeniach. V poslednej dobe bola niekoľ-

kokrát vyslovená myšlienka, že by sviatok bolo lepšie posunúť na 

letný slnovrat, pretože by pekné počasie prilákalo viacej ľudí.  

 

Niekto rád teoretizuje, ale my sme si pove-

dali starú známu pravdu: Za ľudí hovoria 

ich činy... Preto sme sa rozhodli pripome-

núť si deň Zeme prakticky. Ak chce človek 

zmeniť svet, musí začať od seba.  My sme 

teda  „slávili“ prá-

cou - čistením 

okolia školy. 

Ako povedala Matka Tereza:  

„Nemôžeme robiť veľké veci, 
iba malé veci s veľkou     

láskou...“ 

Labyrint, časopis študentov SOŠ, Senec  
 

Strana 29 

Žiaci 1.E triedy navštívili v Bratislave výstavu rastlín Flóra 

a Dopravné múzeum, kam išli so svojou triednou profesorkou, 

Ing. Alžbetou Švardovou. 

Prišiel deň, keď sme sa ako 

trieda vybrali na exkurziu do 

Bratislavskej Incheby, kde sa 

konala výstava Flóra. Narýchlo  

vysvetlím, o čo vlastne išlo. 

Krásne, voňavé, ozdobné kvety. 

Žiaci mali možnosť navštíviť 

výstavu okrasných rastlín, 

bonsajov a typov na záhradkár-

čenie. Exkurzia v Inchebe má 

dlhoročnú tradíciu. Keď sa 

spomenie názov exkurzie 

„Flóra“, tak už aj staršie gene-

rácie vedia, o čom je reč. Cie-

ľom tejto exkurzie bolo zaujať 

študentov 1.E triedy,  aby sa 

dozvedeli niečo nové.  

Nás žiakov tam, bohužiaľ, nič 

nezaujalo tak ako občerstvenie. 

Prešli sme si raz celý areál, no 

potom sme zacítili tú vôňu jed-

la a už sme sa odtiaľ nedostali. 

Boli sme voľne rozdelení do  

skupín,  v ktorých sme sa pre-

chádzali a jedli po celý čas.  

Mali sme v pláne hneď, ako sa 

všetci najeme, ísť už domov, no 

keďže bolo ešte málo hodín, tak 

naša kreatívna triedna pani 

profesorka vymyslela ďalšiu 

exkurziu a to návštevu doprav-

ného múzea. Nikomu sa tam 

nechcelo ísť, hneď sme to 

ofrflali, že na čo tam ideme, čo 

tam budeme a že sa nám ne-

chce. Nikoho nezaujímali staré 

autá, lokomotívy a všetci sme 

chceli byť čo najrýchlejšie do-

ma...ale nakoniec sme teda išli.   
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Subaru Levorg je  športovo zalo-

žené kombi, ktoré zaujme mladé 

aj staršie generácie automobilo-

vých nadšencov. Takže, čím by 

som začal? Auto zaujme svojou 

praktickosťou, veľkým priestorom  

pre cestujúcich a úložným prie-

storom. No na druhej strane auto 

ponúka aj dobré jazdné vlastnosti 

a aj dostačujúci výkon od turbo 

benzínového motoru s obsahom 

1.6 litra. 

Nie je to výkonný motor, ako 

majú imprezi, ktoré mali 2.0 

turbo a 2.5 turbo v modeloch 

STi (Subaru Technika Interna-

tional), ktoré mali 230 a 300 

koní.  

Nevýhody: 
 

-Spotreba paliva -Ponuka výbavy -Ponuka motorov 

A čo na dodať na záver? Povedal by 

som, že sa u nás Levorg podľa mojho názoru uchytí 

celkom dobre vďaka tomu, že to je kvalitný „kombík“,  ktorý je 

praktický a má náhon na všetky štyri kolesá.    

Výhody auta: 

 

-Priestrannosť 

-Výkon 

-Jazdné vlastnosti 

-Komfort 

-Kvalita 

-4x4 symetrická štvorkolka 

Sebastián 
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Ak si niekto myslí, že sme 

boli celí nažhavení na upra-

tovanie, tak ho schladím, Nie, nechcelo sa nám! Ale dôležité 

je, že sme sa nakoniec odhodlali k činu. Ak by sme robili len 

to, čo sa nám chce, dopadli by sme zle nielen my, ale aj na-

ša , ešte stále obývateľná a nádherná planéta Zem.  

Dominik + Nana 
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Svet by bol krajší, keby ľudia nemysleli stále iba na seba. Pomôcť 

tým, ktorí to najviac potrebujú, sa dá rôznymi spôsobmi. Presved-

čili  o tom aj študenti a zamestnanci Strednej odbornej školy 

v Senci, ktorí  sa rozhodli osláviť Veľkú noc aj trochu netradične – 

darovaním krvi. Akciu pripravila pani učiteľka Jarmila Krasňan-

ská za výdatnej pomoci pani riaditeľky Ľubomíry Hrubanovej. 

V stredu 23. marca bolo 

v priestoroch našej SOŠ nezvy-

čajne rušno. Okrem žiakov po-

náhľajúcich sa na vyučovacie 

hodiny ste mohli stretnúť  aj 

neznámych ľudí v bielych pláš-

ťoch, ktorí zo sanitky vynášali 

kufre so zdravotníckym vyba-

vením a prenosné lôžka. Aj pre 

tých, ktorým to spočiatku 

uniklo, bolo už všetko jasné. 

Deje sa niečo mimoriadne, veď 

darovanie krvi nie je každo-

denná činnosť.  

 

Študenti sa zhromaždili pred 

zasadačkou na prízemí školy, 

kde ich už čakali stoly, na kto-

rých boli pripravené nielen ko-

láčiky na posilnenie a termoska 

s čajíkom, ale aj osobné dotaz-

níky. Tie musel vyplniť každý 

potenciálny darca. Ako inak, 

vypisovanie sa nezaobišlo bez 

humorných situácií, keď sme 

rozmýšľali, či sme neprekonali 

nejakú infekčnú chorobu, ale-

bo sme nezjedli niečo ne-

vhodné. Dievčatá zas špekulo-

vali nad svojou váhou. :-) Všet-

ko sme však zvládli a konečne 

sa mohlo začať.  
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Recenzia na automobil Subaru Levorg 

Takže, do našej redakcie nám došlo auto od Subaru, nový mo-

del Levorg. Áno, máte pravdu, je to vtip. :-) Čo už, sme len malý 

školský časopis. Ale to nič nemení na fakte, že nové Subaru je 

poriadne nadupaná kára a určite sa stane vytúženým snom ne-

jedného mladého mechanika. 

A tu je pár mojich          

prácičiek   :-)) Andrea 
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V živote ma zaujalo veľa vecí, ale najviac ma chytilo za srdce 

umenie maľby na telo. Maľovanie na telo alebo tetovanie, ktoré 

má už dnes takmer každý človek, vzniklo už veľmi dávno.  

Prvé tetovanie bolo 

objavené už pred 

5300 rokmi. V 

Európe sa objavilo 

v roku 1770. Far-

ba na tetovanie je vyrobená z 

pálených kostí zvierat, samo-

zrejme sú tam pridané che-

mické látky aby farba pod po-

kožkou vydržala.  

Keďže tetovanie je už 

trvalé, treba si dobre 

premyslieť, čo si dáte 

vytetovať. Je to už 

navždy a odstráne-

nie tetovania je dva-

krát tak bolestivé 

ako pôvodné tetovanie. Hovorí 

sa, že tetovanie je ako droga, 

dáte si jedno a musíte si dať 

ďalšie. Existuje muž menom 

Tommy Walles, ktorý ma vyše 

1000 tetovaní. Nie každý uzná-

va tetovanie, tak ako nie každý 

môže tetovať.  

Kreslenie je môj život už od ma-

lička a tetovanie je môj sen. 

Keď ukončím 

školu, otvorím 

si štúdio a bu-

dem sa venovať 

len tetovaniu.  

V dnešnej dobe 

sú tetovania dosť aktuálne, čiže 

je dosť tatérov, ktorí sú veľmi 

dobrí. Preto sa potrebujete nie-

čím presadiť. Byť niečím osobi-

tý, o čom si ľudia povedia: 

„Tam musím ísť ešte raz.“  

Po finančnej stránke je tetova-

nie dosť nákladné, pretože ihly, 

farby, hygiena a všetko, čo k 

tomu patrí, nie je lacná záleži-

tosť. Takže, čo si zarobíte za 

tetovania za deň, týždeň alebo 

mesiac, aj tak väčšinou vrazíte 

do vecí, ktoré potrebujete. Člo-

veka táto práca musí baviť, 

inak to nemá význam.  
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Odber krvi na našej škole bol 

výnimočný aj pre zdravotníkov 

z Národnej transfúznej služ-

by.Ako povedal prítomný lekár, 

prí jemne ich prekvapilo 

a potešilo, že takmer všetci dar-

covia boli darovať krv po prvý-

krát v živote. To sa nezaobišlo 

bez stresov a prvotného stra-

chu, ktorý však milí a ústretoví 

zdravotnícki pracovníci preko-

nali svojím empatickým a profe-

sionálnym prístupom.  

 

 

Vidieť naše dievčatá a „veľkých 

chlapov“, tretiakov, maturantov, 

ako nervózne prešľapujú pred 

zasadačkou  s dotazníkom 

v jednej ruke a s koláčom 

v druhej (človek musí zahnať 

nervozitu, no nie?), bol úžasný 

zážitok. Ešte krajší bol však po-

hľad na to, ako hrdo a spokojne 

vychádzali z miestnosti po tom, 

ako aj oni prispeli svojou 

„kvapkou života“. Ako povedala 

Katka zo IV. E, ten pocit, že ste 

niekomu nezištne pomohli, je 

na nezaplatenie. 
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Krásny príklad dal svojim spolu-

žiakom aj Lukáš z III. V. Ten sa 

tiež prvýkrát zúčastnil darovania 

krvi, na pomoc si však privolal 

svojho otca, ktorý sa stal darcom 

už 57-krát. A Lukášov veľký sen? 

Ako povedal: „Mojím cieľom je pre-

konať v počte odberov môjho oci-

na, ukázať, že som aspoň taký 

dobrý ako on.“ 

 

Do tejto milej akcie sa nakoniec 

mohlo zapojiť 24 dobrovoľníkov, 

zdravotníci si teda odvážali asi 

10,8 l krvi. Myslíme, že každý 

darca krvi, či už to bol prvodar-

ca, alebo daroval krv viackrát, si 

môže povedať, že svoj cieľ splnil. 

Prekonal sám seba i svoju poho-

dlnosť a dokázal, ako mu 

záleží na iných. A my dúfa-

me, že naša veľkonočná 

kvapka krvi položila peknú 

a užitočnú tradíciu na pôde 

Strednej odbornej školy 

v Senci. 

Mária Sebíňová 
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Jeden deň v akadémii  

Ako vyzerá jeden klasický deň mladé-

ho futbalistu v akadémii? 

07.00 Budíček 

07.30 Spoločné raňajky 

08.00 Mikrobusom do školy v meste 

14.00 Návrat zo školy 

14.30 Niektorí oddychujú a ďalší si 

robia domáce úlohy 

16.00 – 18.00 Intenzívny tréning 

18.30 Zdraví idú posilňovať, kým 

tým, čo majú problémy sa venuje 

fyzioterapeut a lekár 

21.00 Spoločná večera 

22.00 Večierka. Niektorí si ešte mô-

žu čítať, počúvať hudbu alebo si 

robiť nejaké úlohy 

 

Veľkou pomocou pre rodiny mladých 

futbalistov je, že klub hradí všetky 

náklady. 

 

Klub hradí všetko: stravu, učiteľov, 

vyučovacie pomôcky a dokonca mladí-

kom dáva malé vreckové, aby si 

mohli kúpiť nejaké občerstvenie každý 

deň. Klub to ročne stojí okolo 6 milió-

nov eur, čo je nezbadateľné, keď si 

uvedomíte, aké výsledky to prináša. 

Snom väčšiny mladých futbalistov je 

dostať sa do takejto akadémie, ktorá u 

nás na Slovensku chýba. 

V zahraničí ako je napr. Anglicko, 

Španielsko, Holandsko je prioritou 

mať školy pre športový rozvoj mládeže.  

aaa 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhpITlyfXOAhVJWBQKHSj1CzQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsportky.zoznam.sk%2Fc%2F111566%2Fslovensky-futbalovy-talent-hviezdi-v-europe-zaujal-ac-milano-aj-slavnu-barcelonu
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Mojou najväčšou vášňou je už niekoľko rokov futbal. Venujem mu 

veľa úsilia, snažím sa v ňom neustále zlepšovať, napredovať, zvy-

šovať svoje kvality. V súčasnosti aj trénujem za jeden z tunajších 
futbalových klubov. Mojimi veľkými vzormi sú hráči, ktorí doká-

zali rozvíjať svoj talent a postupne sa vypracovali medzi svetovú 

špičku. Mnohí z nich sú absolventmi špeciálnych športových škôl  

zameriavajúcich sa na rozvoj mladých perspektívnych futbalistov. 

O jednej z nich sa dozviete aj v tomto článku. 

La Masia 

La Masia je mládežnícka futbalová 

akadémia klubu FC Barcelona. Keď 

vojdete do jedálne z 18. storočia v 

jej útrobách, dozviete sa všetko, čo 

potrebujete vedieť. Steny sú ozdobe-

né fotografiami vycerených chlap-

cov, z ktorých sa stali futbalové 

hviezdy. Medzi nimi sú napr. Lionel 

Messi, Cesc Fabregas a Gerard Pi-

que.  

La Masia produkuje hviezdy, futba-

lové hviezdy s diplomom v tiki-taka. 

Ak by ste to náhodou nevedeli, tak 

„tiki-taka“ je španielsky výraz pre 

atraktívny spôsob hry na rýchle 

krátke prihrávky, ktorý výstižne 

charakterizuje štýl FC Barcelona a v 

súčasnosti ju robí najlepším klu-

bom na svete. 

 Filozofia 
Bývalý tréner Barcelony Pep Guardio-

la sa vyjadril: "Hráč, ktorý prejde cez 

La Masiu, je odlišný od ostatných.“ 

Bývalý technický riaditeľ La Masie, 

Pep Segura, prisudzuje klubové úspe-

chy jej filozofii: „Od jednoduchých 

základov až po najvyššiu úroveň po-

máha vytvoriť a udržať jednu filozofiu 

a jeden spôsob zmýšľania.“ Táto filo-

zofia pozostáva z aplikácie totálneho 

futbalu, ktorý priniesol Cruyff a tra-

dičného španielskeho „tiki-taka“. 

Kombinácia totálneho futbalu a „tiki-

taka“ pozdvihla Barcelonu na absolút-

ny futbalový vrchol. Rýchle krátke 

prihrávky s rôznymi variáciami zmien 

miest na ihrisku umožňujú mladíkom 

sa už od začiatku učiť filozofiu, ktorá 

zásadne ovplyvní ich futbalový život. 
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Deň narcisov 2016 
Deň narcisov je jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy 

proti rakovine a tento rok sa konala už po dvadsiaty krát. 

Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 15. apríla 

2016 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj 

odev, vyjadril týmto gestom podporu tým, ktorí bojujú s rakovi-

Ani naša škola nezostala pozadu a roz-

hodli sme sa, že aj my pomôžeme dob-

rej veci. Na čele s pani profesorkou Se-

bíňovou sme sa my, študenti I.E a III.E, 

rozhodli isť do ulíc Senca vyzbierať ne-

jaké peniažky. Po krátkom „školení“ 

sme dostali zapečatené pokladničky, 

tričká, odznaky dobrovoľníka a samo-

zrejme aj narcisy. Zbierku sme robili 

v priestoroch našej školy, ale vybrali 

sme sa aj do mesta.  

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrmODayPXOAhWEOBQKHX_AA4oQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.profutbal.sk%2Fclanok134109-La_Masia_Farma_blaugranas.htm&bvm=bv.131783435,d.d24&psig=AFQjCNHDR53c0tzTccq3fPI
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Pobehali sme celý Senec a do-

kopy sme vyzbierali dosť veľkú 

čiastku. Niektorí ľudia na nás 

pozerali s pochopením a mnohí 

sa pristavili, popriali veľa šťas-

tia, povedali pár slov o tom, že 

robíme dobrú vec. A hoci sa 

našlo aj zopár takých, ktorí 

boli nepríjemní a podľa nich 

zbierka nemá žiaden zmysel, 

ich reči nás neodradili. Každý 

človek má svoje 

vlastné hodnoty 

a aj naša zbierka 

dokázala, že slová 

ako ľudskosť, soli-

darita, pomoc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iným majú svoj 

v ý z n a m  a j 

v dnešnom sve-

te. Dúfajme, že 

peniažky pôjdu ďalej do dob-

rých rúk a pomôžu tam, kde 

majú. :-) 

 

Balková I.E  
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Vo voľnom čase sa venujeme rôz-

nej záujmovej činnosti. Vyrábame 

rôzne výrobky a upomienkové 

predmety, využívame tenisové 

kurty, telocvičňu aj posilovňu na 

športové aktivity, chodíme na pre-

chádzky do mesta, do kina, di-

vadla, aquatermalu. 

Pripravujeme spoločné programy 

pri príležitosti rôznych sviatkov – 

Mikuláša, Vianoce, robíme výzdo-

by poschodí aj vestibulu, zhoto-

vujeme nástenky. 

Zúčastňujeme sa akcií mesta 

i našej školy, napríklad senecké-

ho leta alebo karnevalu, na ktorý 

si s radosťou vyrábame masky. 

V našich kuchynkách je tiež stále 

veselo, spolu si varíme rôzne dob-

roty. 

Po večeroch si v klubovni môžeme 

pozrieť televízny program alebo sa 

rozprávať na rôzne témy. 

Život na internáte mi dal veľa. 

Spoznala som rôzne povahy 

a charaktery ľudí, naučila som sa 

spolupatričnosti, súdržnosti, sa-

mostatnosti. 

Môj názor je, že každý mladý člo-

vek by si mal vyskúšať život na 

internáte. Získal by nové priateľ-

stvá, z ktorých niektoré určite 

p r e t r v a j ú  n a v ž d y 

a nezabudnuteľné spomienky na 

študentské časy. 

Simona  
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Internát je spoločenstvo podobné včeliemu úľu. Žije tu v zhode 

veľa pováh a individualít. Tvoria ho priestory, kde sa jeho členo-

via zdržujú v čase, keď z rôznych príčin nie je možné denne ces-
tovať do školy  z domu, či už kvôli veľkej vzdialenosti, alebo 

iných príčin. 

Internát je spoločenstvo podob-

né včeliemu úľu. Žije tu v zhode 

veľa pováh a individualít. Tvoria 

ho priestory, kde sa jeho členo-

via zdržujú v čase, keď 

z rôznych príčin nie je možné 

denne cestovať do školy  

z domu, či už kvôli veľkej vzdia-

lenosti, alebo iných príčin. 

Žijú tu vlastne dievčatá 

a chlapci, navštevujúci stredné 

školy rôznych zameraní.  

O pohodlie a správny chod živo-

ta internátu sa starajú vychová-

vatelia, ktorí nám cez týždeň 

nahrádzajú rodičov. Im sa zve-

rujeme so svojimi radosťami, 

starosťami, prvými láskami. Oni 

nám pomáhajú s učivom, vypo-

čujú nás, poradia, pohladia, 

usmernia. 

 

Náš internát sa delí na dve sku-

piny. Ich členmi sú dievčatá aj 

chlapci. Všetci členovia interná-

tu dodržujú internátny poria-

dok. 

Život na internáte nie je žiadna 

nuda. Každý deň vymýšľame 

rôzne činnosti. V klubovniach, 

na chodbách aj v kuchynkách 

je cez týždeň čulý ruch. Hlavný 

dôraz sa kladie na prípravu na 

vyučovanie. 

Za internátnymi dverami 
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Bratislavský Autosalón, najpre-

stížnejšia automobilová udalosť 

roka nielen na Slovensku, ale 

aj v stredoeurópskom regióne, 

pod jednou strechou naservíro-

val všetkým milovníkom áut 

skvelú prehliadku automobilov. 

Autosalón Bratislava Prilákal 

42 značiek prinášajúcich de-

siatky výstavných premiér, ve-

teránov a bolo možné tu nájsť 

mix najrôznejších modelov od 

tých najlacnejších až po exklu-

z í v n e  k ú s k y .  J e d n ý m 

z najočakávanejších bol aj SUV 

Bentley s krkolomným názvom 

Bentayga.     -Tu je: 

Čierna farba vystaveného kusu 

i jeho prítomnosť v tmavej hale 

ale trochu znemožňovali napl-

no hodnotiť výrazné krivky či 

„obrovskosť“ tejto novinky.  

Mohli sme tu vidieť aj ďalšie 

exkluzívne autá, ako je Lam-

borghini Huracan Spyder, As-

ton Martin Vanquish Volante či 

dvojicu modelov Rolls Royce. 

Novinky priniesla aj trojica pré-

miových výrobcov – BMW, Audi 

a Mercedes, ktorý mal jednu 

z najväčších expozícií, novinky 

i staršie typy.  

 

Naši žiaci sa už tradične, ako každý rok, išli pozrieť na Autosa-

lón Bratislava 2016. Exkurziu pre nás zorganizoval pán učiteľ 

Miloš Pagáč s pomocou majstrov odborného výcviku.  



Labyrint, časopis študentov SOŠ, Senec  
 

Strana 16 

Na autosalóne sme mohli vidieť aj 

dve európske premiéry, jednou 

bol Hyundai Santa Fe a druhou 

Nissan GTR modelový ročník 

2017. Renault priviezol Talisman 

vo verzii Grandtour, ale aj nový 

Mégane, Peugeot zasa inovovaný 

model 2008, ale aj 308 GTi a dva 

pretekárske špeciály.  

Neviem ako iných, ale nás exkur-

zia veľmi potešila a priniesla 

mnoho zaujímavého. Snáď  som 

vám aspoň trošku priblížil atmo-

sféru autosalónu a môj článok sa 

vám páčil. J  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matúš Lančarič 
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Ja osobne som sa už od 
začiatku veľmi tešil. Celá 
trieda bola rozmiestnená 
na rôznych miestach v 
Senci. Či už na mest-
skom úrade, v banke, na 
úrade sociálnych vecí 
a rodiny...  
 

Cítil som sa ako v práci. 

Naučil som sa veľa no-

vých vecí, využil som ve-

domosti zo školy, naučil 

som sa komunikovať so 

zákazníkmi. Už sa veľmi 

teším na budúci školský 

rok, v ktorom tiež absol-

vujem ďalšiu dvojtýždňo-

vú prax. Chcel by som 

odkázať našim mladším 

spolužiakom, že sa nema-

jú čoho báť, ale naopak, 

aby sa na prax tešili. 

Roman Javorka 

My, žiaci tretieho ročníka na 
našej škole z odboru škola 

podnikania, sme museli pod-
stúpiť dva týždne školskej 

praxe mimo školy. Bola to pre 
nás nová skúsenosť.  

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt55Te0vPLAhVDtBQKHbvgBqcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dfg.sk%2Fsutaze%2Ffinancna_olympiada%2F&psig=AFQjCNGYfi-1Cjdwt9_e3QzD4v0tNNqkYA&ust=1459813350900026
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Nech sa vám  v živote darí 

prekonávať prekážky! 

Budete nám 
chýbať! 

...a popriať všetko dobré! 

Ostáva nám už len 

rozlúčiť sa... 
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A opäť je tu koniec školského roka. Spája sa s ním nielen radosť 

z očakávaných prázdnin. Je to aj čas veľkých skúšok, kedy mu-

síme ukázať, čo sme vlastne zač - ako sme počas roka pracovali, 
čo sme si zapamätali, ako dokážeme zapojiť adrenalín a zabojo-

vať o čo najlepší výsledok. Pred najväčšou výzvou však stoja tí 

naši spolužiaci, ktorí do školských lavíc zasadli naposledy. Áno, 

aj tento rok naši kamaráti potili krv a možno aj slzy na maturit-

ných skúškach v máji a neskôr v júni sa predviedli tretiaci auto-

mechanici. 

Bude to drsné!!! 

Maturita—

formalita?! 

Najskôr sa potrápili maturanti 

pri praktickej i ústnej časti MS...  

Praktická časť teda 
určite nieee!!! 
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...a pre úšpešných  

aj vyhodnotenie 

A je to! 
:-) 

Huraaa!!! 
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Na rad prišli  mechanici 

To je prácička, 
však? 

„Kto umí, ten umí!!!“ 


