
Školské noviny + 2 delfíny vydala: SSOŠ Bukovecká 17, Košice 
ako prvé číslo školských novín. Do obsahu a obrazu prispeli: pani 
riaditeľka PhDr. Tánička Jursová, kolegyňa Mgr. Gabika „Frolka“ 
Frolišová, PhDr. Lívia „speváčka“ Karnižová, PhDr. Liana „ja“ 
Ivanová PhD. a žiačky našej školy: Vanesa (2.A), Laura (2.A), 
Zuzka (2.B1), Laura Viktória (2.B1), Danka (2.A), Barbora (1.A), 
Lucia (2.B1), Ema (2.B1), Nela (2.B1), Grétka (2.B2), Samo 
(3.A) a celá 3.A v rámci výskumnej štúdie.... Číslo je dvojmesač-
ník September/Október 2019. Technický odborný dohľad: Ing. 
Zuzka „zuzi“ Kohútová. 

Akékoľvek námety, nápady a návrhy  interpretujte v 2.A/B1 
triede alebo u p. Ivanovej, prípadne v rádiu (každý piatok cez 
prestávky). Tešíme sa!!!  

Už chystáme novú rubriku: Čo na to pani riaditeľ-
ka?!! :)))))))))) 

 

ŠKOLSKÉ NOVINY + 2 DELFÍNY 

SSOŠ BUKOVECKÁ 17 

Tieto noviny (NE)slúžia ako učebný materiál! 
Dozvieš sa, čo sa u nás na škole počas mesiaca deje, aké súťaže, 
či miesta navštevujú naši žiaci. TO NIE JE VŠETKO!  
Okrem informácii o našej škole sa dozvieš aj zaujímavé pikošky 
a klebety!  
Noviny budú vychádzať každý druhý mesiac. Toto je číslo prvé, 
mesiac september/ október. 
9/10 - 2019 

 

 

 

 

DELFÍN 
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Búrka

Búrky sa mnohokrát javia byť smutné a kruté. Pre mňa
nie. Ako sa iní tešia zo žiarivého slnka, ja sa teším z búrky. Pre-
čo?

Pekelne pálivá horiaca guľa sa vytráca z oblohy. Už ju
nebadať. Ochladilo sa. Na nebeské pódium sa prikmotrievajú sivé
ovce. Také sivé, akoby všetky mali otca barana čierneho a mať 
ovcu bielu. Prichádzajú naozaj pomaličky. Ani tie skutočné huňa-
té vankúšiky slovenských pasienkov sa predsa pri pasení nepre-
miestňujú rýchlo. Tie na oblohe, nesú požehnanie z nebies na vy-
prahnutú zem. Najprv je počuť jedna, dve, tri. Krop. Krop. Krop. 
Živé stvorenia dobiehajú do skrýší a spúšťa sa silné klepotanie.
Bytosť, čo až teraz uháňa ukryť sa, popolieva dážď ako kvetinu. 
Sedím premýšľajúc za oknom. Obzerám sa navôkol. Počúvam, čo
si matka príroda ešte pripravila na toto predstavenie. Počuť nará-
žajúce kvapky o parapetnú dosku. Zvuk ma upokojuje. Odrazu 
kdesi počujem svištiace šípy Poseidona. Sú silné, ale nie ničivé. 
Hromozvody nedovolia, aby nastala pohroma. Nie je dôvod sa
báť. Nič sa nemôže stať. Obzriem sa pred seba a sem-tam badám 
biele pásiky. Sú sťaby perlami na šedom zamate. Naďalej sedím 
za oknom a plnými dúškami nasávam atmosféru búrky. Nenechá-
vam si ujsť predstavenie.

 

 

Osobnosti
Osobnosti, ľudia ktorí zažiarili najviac, treba si ich pamätať, vede-
li oveľa viac, ako my, v dnešnej dobe, škoda, že už nie sú, že už 
dávno ležia v hrobe. Napríklad taký Gutemberg, zomrel ešte v 
mladosti, inač dobrák od kosti, no postupy vo svojej práci vždy 
udržiaval v tajnosti. Svet potreboval vynález Gutemberg, mu ho 
dal, zbohatol na tom, už nemusel, no ďalej pracoval. Krištof Ko-
lumbus, objaviteľ Ameriky, moreplavec z Janova, na lodi mal 
svojho kňaza nemusel chodiť do kostola.12.10.1492 objavil nový 
svet, Kolumbus dotkol sa svojho dna. Bol živým príkladom, že sa 
netreba vzdávať, potopia ti loď, nevadí, k cieľu treba len doplá-
vať. Leonardo Da Vinci, taliansky umelec a vynálezca, mal zodra-
té ruky ako boty nejakého bežca. Mona Lisa jeho svetoznáme die-
lo, obraz jej úsmev, oči zanechal v nej nenormálny odkaz. Galilelo 
Galilei, taliansky fyzik, astronóm hviezdy, planéty, obloha bola 
jeho životom. A predsa sa točí! nikto mu to neveril, no nevzdával 
sa Galilei, pohľad na svet všetkým zmenil. Wiliam Shakespeare, 
anglický dramatik a básnik, Hamlet, Romeo a Júlia, čo ti poviem 
bol to klasik. V Shakespearových časoch sa herci netešili úcte, no 
on im úctu daroval veľmi pokorne a vrúcne. Isaac Newton, anglic-
ký matematik, fyzik, vypočítal dráhu, rýchlosť, pohyb, H2O je 
voda O je kyslík. Napoleon Bonaparte, francúzsky vojvodca, ci-
sár, všetky jeho bitky, víťazstvá zapisoval jeho pisár. Waterloo, 
rok 1815,Bonaparte padol, jeho trón, vláda padla nadol. Sú to his-
torici,  hrdinovia, proste slávne osobnosti, dúfam že, sa niekto pri-
dá, že nezomrieme starí a sprostí.
Samuel Haluška 3.A
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Tvorivosť-kreativita-inovácia-postoj-emócia 

Si 
 

Si niečo ako slnko, s ktorým každé ráno vstávam,  
dávaš mi priveľa, ledva ti odolávam. 
Si srdce v mojej hrudi, ktoré bije o 106,  
stále budem pri tebe, stále ťa budem viesť. 
Si moja kráľovná, moja miss, čo vždy vyhrá,  
som na teba hrdý, ty si moja hlavná výhra. 
Si niečo ako sen, ktorý snívam každý deň,  
24/7 som pri tebe, neodídem. 
Si prirodzene krásna ako anjel z neba, vlasy až po pás, chcem 
jedine len teba... 
Samuel Haluška 3.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nela Karnižová 2.B1 

(obraz) 
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Takéto vystúpenie dokáže oceniť najmä hĺbavý človek. 
Vníma, ako rastlinstvá dostávajú životodarnú vlahu. Ľudia, čo 
ťažko pracovali vonku, teraz oddychujú v bezpečí, kdesi vo vnút-
ri. Pre mňa sa teda búrky nejavia byť smutné a kruté. 

 

Gréta Topoliová, II.B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Mačingová, 2.B1 
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Super rozhovor s Ing. Nadeždou Pokornou – Spoznaj svojho 
učiteľa 

Čím ste chceli byť keď ste boli malá? 

Chcela som byť učiteľkou a splnilo sa mi to hoci až v neskoršom 
veku. A chcela som učiť matematiku a fyziku. 
Aké boli a sú Vaše záľuby? 

Cestovanie, vnúčatá, varenie a pečenie. 
Máte nejakého obľúbeného umelca? Napríklad herca alebo spevá-
ka? 

Spevák určite Gott, potom speváčka Lenka Filipová a Marie 
Rottrová. A zo skupín teraz IMT Smile a Beatles. A herečka Mil-
ka Vášáryová a Ján Werich, ale za mlada. 
Nejaký obľúbený film alebo relácia, ktorá nikdy neomrzí? 

Určite Vinnetou, S tebou mně baví svět a Jak  vytrhnout velrybě 
stoličku. 
Aké sú Vaše ciele do budúcna?  
Chcela by som cestovať. 
A ktoré krajiny by ste chceli navštíviť? 

Mne sa splnil sen, že som bola v Škandinávii, teda prešla som si 
celú Škandináviu. Teraz pôjdem do Ruska, ale určite by som 
chcela navštíviť Čínsky múr, Japonsko, Nový Zéland a ešte Is-
land. 
Máte súrodencov? Ak áno koľkých? 

Mám, sestru staršiu o 2 roky a brata, ktorý je mladší o 2 roky. 
Čo hovoríte na Váš vzťah k športu? 

Veľmi rada a ešte radšej sa na neho dívam. Teda, lyžovala som, 
tancovala som v súbore, ale teraz je to viac pasívne a je to skôr 
o turistike. 
Aká je Vaša obľúbená farba? 

Žltá, oceľovo modrá a hráškovo modrá. 
Ktorý žáner kníh preferujete? 

Pre mňa je podstatné, že je kniha napísaná podľa skutočnej uda-
losti, hoci si pri nich veľa poplačem. 
 

 

Talentovaná mladá fotografka, 
výtvarníčka  
Zuzana Mačingová 2B1 
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Tvorivosť-kreativita-inovácia-postoj-emócia 
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Mali ste nejaký obľúbený predmet? 

Matematiku, fyziku a chémiu. 
A nejaký neobľúbený? 

No neobľúbený telesná výchova, hudobná výchova a cudzí ja-
zyk, teda nemecký. 
Kým alebo čím by ste chceli byť, ak by ste mali na výber? 

Psom u nás v byte. Našou Besinkou. A prečo? Pretože sa u nás 
má dobre, všetci ju ľúbime a dostáva všetko, čo chce. 
Splnili sa Vám Vaše sny? Ak áno, aké? 

Mala som 3 sny. Prvý bol učiť, čo sa mi splnilo. Druhý sen bol 
navštíviť Škandinávske krajiny, tiež sa mi to splnilo a tretí je mať 
penzión a v ňom variť, ale to sa mi asi nesplní. 
Do akej doby by ste sa chceli vrátiť? 

Nemám asi presnú dobu, ale chcela by som sa vrátiť do doby, 
kedy bolo veľa snehu a ľadu v zime. Bývala by som v horách 
a aby tam bolo veľa snehu. 
V koľkých rokoch ste mali svoju prvú lásku a ako sa volala? 

Mala som 14 rokov a bol to môj spolužiak na základnej škole, ale 
meno si nepamätám. A bola som zaľúbená do Karla Gotta 
a veľmi som ho chcela stretnúť. 
Podľa Vášho názoru Vás aké zviera reprezentuje? 

Opica a ja som aj znamenie opice v čínskom horoskope.  A inak 
sa mi to celkom pozdáva. 
Aké jedlo je Vaše najobľúbenejšie? 

Pečené kura a veľa, veľa zeleniny a ešte mám rada ryby. 
Ktoré 3 divadelné predstavenia Vás najviac zaujali alebo sa Vám 
najviac páčili? 

Takže „Na skle maľované“ , potom „Antigona“, na ktorej sme 
boli, to sa mi veľmi páčilo a opera 
„Nabucco“.  
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Navštívili sme PSC na Lofflerovej ulici, kde praxujú naši spolu-
žiaci SVP odboru. Pýtali sme sa pracovníkov zariadenia: 

Vanesa: Aká je Vaša práca? Komu a v čom pomáhate?  

MUDr. Maličíková (psychiatrička): Ide o bežnú ambulantnú 
starostlivosť s tým, že je tu  aj zdravotná 
sestra, v psychodiagnostike mi pomáha 
psychologička a samozrejme  
je to napojené potom na sociálnu prácu 
a na sociálnu  sféru . 
Laura: Ako dlho sa venujete svojej práci? 

PhDr. Jana Maliňáková (psychologička): Sociálnej práci sa 
venujem 16 rokov a v tomto zariadení pracujem 3 roky. 
Laura: V akej vekovej kategórii sa pohybujú Vaši klienti? 
Akí sú? 

Jana: Pracujem hlavne s dospelými, prípadne od 15 vyššie. 
Psychiatrickí pacienti sú úžasní, s nimi sa pracuje veľmi dobre 
ale aj ľudia, ktorí tu chodia a nemajú psychiatrickú diagnózu, 
ale majú nejaký problém, či už vzťahový alebo niečo nezvládajú 
napr. v škole, v práci príp. majú nejakú chorobu a chcú sa liečiť 
prídu sem, majú motiváciu, spolupracujú. 
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Rozmýšľali sme, či naše odbory majú niečo 
spoločné s vedcami a výskumníkmi na podujatí 
Noc výskumníkov. Keď si si prečítal/a rozhovory, 
tak vyvoď súvislosti  s odbormi učiteľstvo alebo 
sociálno výchovný pracovník. :) 
• zdravie človeka 

• sociálno patologický jav 
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Ústav experimentálnej fyziky  
Laura: Chcela by som sa Vás opýtať, odkiaľ ste a s čím vlastne 
pracujete?  
Ústav exp. fyz.: Konkrétne sme z oddelenia biofyziky. Pracujeme 
s proteínmi a ako sa správajú v ľudskom tele. 
Laura: Čo taká práca zahŕňa?  
Ústav exp. fyz.: Rozhodli sme sa ukázať deťom, starším 
a tínedžerom, že proteíny sú dôležitou súčasťou nielen ľudského 
tela, ale aj stravy. Pomocou jednoduchej biorytovej  reakcie im 
môžeme ukázať, kde sa ti proteíny nachádzajú alebo nenachádzajú.  

Právnická fakulta Košice 

Laura: Chcela by som sa Vás opýtať odkiaľ pochádzate?  
Právnická fakulta: Vlastne my sme z Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika. Konkrétne z katedry trestného práva. Na našej fakulte reali-
zujeme projekt APVB grantovej agentúry.  
Laura: Čo zahŕňa tento projekt?  
Právnická fakulta: V rámci tohto projektu sa venujeme téme vä-
zenstvo. Žiakom základných a stredných škôl sme chceli priblížiť 
ako to väzenstvo funguje, ako sa taký človek môže do väzenstvo 
vôbec dostať a aby vedeli, čo sú to trestné činy, priestupky a aby 
vedeli odlíšiť od konaní, ktoré sú iné ako konania volené. Samo-
zrejme, aby vedeli ako prebieha samotné trestné konanie, aby ve-
deli, čo je to prevencia a ako prechádzať a vyvarovať sa trestnej 
činnosti alebo ako znižovať trestnú činnosť.    

Strana 29 

 

Erazmus+  
Mládežnícke výmeny 

 

Naša škola sa zapája do rôznych aktivít a projektov, ktoré slúžia na 
vzdelávanie a rozvoj našich študentov. Tak ako aj roky pred tým, aj 
tento rok, sme sa mohli zapojiť do výberu na program 
ERAZMUS +. Záujemcovia sa mali prihlásiť do 25.9.2019. Nasle-
doval výber prihlásených uchádzačov, kde jedna zo základných 
podmienok bola ovládať na komunikačnej úrovni anglický jazyk. 
Výsledky dostávali študenti osobitne na EDUPAGE, kde nám bolo 
oznámené, či sa ho zúčastníme alebo nie. Ja som jedna z 8, ktorí 
prešli neľahkým rozhodovaním pedagogického zboru a dostali túto 
jedinečnú možnosť zúčastniť sa programu, ktorý sa bude konať 
v poľskom Zwierzyne.  
Erazmus + je program EU, ktorý slúži na podporu vzdelávania mlá-
deže v Európe. Poskytuje viac ako 4 miliónom Európanov príleži-
tosť študovať, absolvovať odbornú prípravu a získavať skúsenosti 
v zahraničí. Tento program má trvať do roku 2020 a preto som ra-
da, že sa ho môžem ešte zúčastniť. Princíp tohto programu je, že sa 
ľudia z viacerých krajín stretnú na jednom mieste debatujú a robia 
aktivity na zadanú tému. Odchádzame s veľkým očakávaním ako 
to dopadne, miešajú sa vo mne obavy, zodpovednosť, ale aj nadše-
nie z niečoho nového a zaujímavého. Ďakujem za túto príležitosť 
a držte nám palce.  
Laura Viktória Tóthová 2.B1 
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Projekt REVYPREDA 

 

RE – recykluj 

VY – vyrábaj 

PRE – predávaj 

DA – daruj 

 

Všetko, z čoho je možné vyrobiť niečo zaujímavé, milé a nič to 
nestojí, len trocha šikovnosti, prines do školy. Spolu 
s učiteľkami tomu dáme iný tvar, rozmer a hodnotu. Zapoj sa aj 
ty a buď užitočný, či už ako ten, kto recyklovateľný materiál 
prinesie alebo ten, komu napadne, čo by sa s tým materiálom, 
vecou dalo urobiť, ako to premeniť... Čarovné paličky síce ne-
máme, ale máme množstvo 
nápadov a postrehov. A sme 
šikovní... Novo vyrobené ve-
ci budú slúžiť ako darčeky 
pre návštevy, na nábory 
a k prezentácii našej školy... 
Rieši p. Pokorná. 
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MOMENTKY Z RÁDIA ZAPOJENÉ DO SÚŤAŽE 

Hlasovať môžeš vhode-
ním papierika s číslom 
najlepšej selfie počas 
vysielania školského 
rádia Delfín každý pia-
tok cez prestávky.  Ne-
zabudni pripísať svoje 
meno a triedu. 

 

3 vyžrebovaní získajú 
neSKÚŠACÍ kupón 
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AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

 

 

Jediná stredná škola v Košickom kraji sa môže tešiť zo zisku 
titulu „Ambasádorská škola EP“ spolu s exkurziou do sídla 
Európskeho parlamentu v Štrasburgu! 
Slávnostným odovzdaním plakiet 20 úspešným školám a 
66 certifikátov senior a 295 certifikátov junior ambasádorom 
a ambasádorkám Slovenskej republiky sa nedávno ukončil tretí 
ročník programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu/
EPAS v Bratislave. 
Počas celého školského roka 2018/2019 sa žiačky a žiaci 
Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ), Bukovecká 17 
v Košiciach aktívne zapájali do činností smerujúce k Európskej 
únií (EÚ). Z výsledkov spoločného projektu Academie 
Istropolitany Novy a Helsinského výboru pre ľudské práva na 
Slovensku vyplynulo, že spomínaná škola bola najaktívnejšia 
v Košickom samosprávnom kraji. 
A tak na nás zaslúžene čaká odmena v podobe exkurzie do 
Štrasburgu, sídla Rady Európy, Európskeho parlamentu a 
Európskeho súdu pre ľudské práva.  
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Opäť sa nám podarilo v niečom zvíťaziť!!!!! 
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Tvorivosť-kreativita-inovácia-postoj-emócia 

Barbora Ivanová 1.A 

 

Až nám bude jednou sto let 
A tvé písně budeme znát naspamět 
Až všechny slova z včelky Máji budeme znát 
Až přestaneme si na velký ega hrát 
 

Až odjedeme k bránám nebeským, všechny nás přivíta tvá náruč 

Karle ty nesmrtelnej živle! Žil si 100 a jeden životů 

 

Stále jsi mlád ikdyž léta lžou 

Ty a tvá láska nestárnou 

Dnes se s tebou loučí i tvá Lady Karneval 
Taky půjde s tebou až do nebeských bran 

 

Tvé srdce bije v hrudi všech lidí 
Tve srdce se jen tak chladem nenechalo zbít 
Co zbýva nám než se teď rozloučit? 

 

Víme že s Bohem ste kamarádi 
Ach mistře! Oba jste stále mladí  Neloučíme se navždy 

 

Vaše náruč je brána do nebe 

Nikdy ste neměl nic pro sebe 

Tak jako u bran zemských i v nebi se shledáme 

 

Do nebe ti zpívali andelé , už tě chtěli mít u sebe 

Tvá cesta byla lemována růžemi a teď je čas vzdát ti hold ! 
 

Už jsi dávno za bílou oponou 

A srdce nehasnou 

Už jsi dávno Bohovi po boku 

Už sedíš u bran nebeských 
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T – testovanie SSOŠ 

 

Trochu štatistiky: 

Počas uplynulého obdobia sme napísali, teda od začiatku školské-
ho roka 2019/2020, úctyhodný počet  303 písomiek, testov, päť-
minútoviek a rôznorodých písomných overovaní vedomostí. 

Najnižší počet písomiek je 14, naopak najvyššie číslo je 36.  

Vaše vyjadrenia využitia poznatkov v praxi alebo v živote: 

(prečítaj si a poriadne si zapamätaj kľúčové slová) :) 

- pomôcť ľuďom, ako zvládnuť stres, počítanie vreckového, ľud-
ské telo, rozpoznávanie zvierat a rastlín, rozpoznávanie diel, vý-
chova detí, tráviaca a dýchacia sústava, financie – peniaze 
v živote, anglický a ruský jazyk, panáčik, trojčlenka, zásady, me-
tóda, pri nakupovaní, výchovné štýlu – keď budem mať rodinu, 
viem odhadnúť situáciu klienta, podnikateľský plán, organizácie, 
beh na autobus, dorozumievanie sa s cudzincom, maturita, matu-
rita, maturita, maturita, maturita, maturita, maturita, znalosti... 

Úloha naviac :) – skús priradiť predmety k vašim vyjadre-

niam.....Vyučovacie predmety poznáš!!!! 

Nezabúdajme...pre život sa učíme, nie pre školu..... 

či opačne?????? 
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 Hádajte, kto je toto rozkošné dieťa :) 

 

 

 

 

 

 

Naša bývalá pani učiteľka Vince, 

čaká na vaše vrúcne odkazy. Napíš-

te jej na gmail, facebook. 

 

 

 

 

 

Táto kráska z 2.B2 sa zúčastnila to-

to leto v Miss leto 2019 . 

Myslíte si, že je hodná výhry ? 
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BIELE POLE, ČIERNE POLE, JEDNO HORE, DRUHÉ DOLE. 
NA TÝCH POLIACH RASTÚ TÓNY, AKO SMIECH AJ AKO 
STONY. 
ČO JE TO?  

 

 

 

 

 

KTOŽE SA NÁM ZAĽÚBIL?  Hádaj 3x ON: H2T8 

            ONA:  T2 E3 

 

          Hádaj, aký je medzi nimi (foto poriadne pozri) vzťah? 
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Stratení V Čase 

Neznášala jeseň. Ani žiarivé listy v korunách stromov, neobmäkčili 
jej srdce, keď sa škaredo mračila na oblohu. Zamračenú a plnú búrko-
vo sivých oblakov, z ktorých mohlo kedykoľvek začať liať. Po-
vzdychla si a napila sa z teplého čaju, ktorý pevne zvierala v rukách. 
Počasie v jeseni bolo nestále. Nemohli ste sa na naň spoľahnúť 
a slepo dúfať, že sa predpoveď počasia vyplní presne tak, ako vám to 
sľubovala pekná a usmievavá moderátorka. Prázdny hrnček položila 
na stôl v kuchyni a vybrala sa do predsiene, kde už mala prichystané 
veci. V rýchlosti sa obula, prehodila si cez plece svoj čierny vak a do 
rúk schmatla dáždnik. Bola pripravená. Hrubá modrá bunda jej dodá-
vala istotu, že sa jej nepríjemný chladný vietor nezaryje až do kostí. 
Okolo krku si obviazala šatku a mohla odísť. Rána bývali zväčša ne-
príjemné a počasie sa cez deň menilo z minúty na minútu. Bolela ju z 
toho hlava a unavovalo ju to. S kyslým výrazom v tvári si privolala 
výťah a modlila  sa, aby nikoho nestretla. Nemala totiž dosť síl faloš-
ne sa usmievať a viesť siahodlhé a nezmyselné rozhovory o počasí. 
Uľahčene si vydýchla, keď sa pred ňou otvoril prázdny výťah. Skôr 
než doň nastúpila, obzrela sa. Náhoda bola nevyspytateľná a rada pre-
kvapovala. Cestou do práce ju našťastie neprekvapilo nič, na čo nebo-
la dostatočne pripravená. Vietor jej vháňal vlasy do tváre, čo ju nútilo 
obrniť sa obrovskou trpezlivosťou. Hrubá bunda sa jej miestami zdala 
pritenká a mraky plávajúce po oblohe, odmietali odísť. Akoby krúžili 
práve nad jej hlavou a vyčkávali na svoju chvíľu. Keď pred sebou 
zbadala známu hnedú budovu, zrýchlila. Už sa nemohla dočkať chví-
le, keď si odpije zo svojej rannej kávy a zašije sa vo svojej kancelárii. 
Z blaženej predstavy ju vytrhlo zvonenie telefónu. Telefónu, ktorý 
mala na samom spodku svojej obrovskej, ba až gigantickej kabelky. 
Zastala a akási nadpozemská sila, jej pomohla vydolovať mobil z dna 
jej kabelky v rekordnom čase. 

„Prosím?" prijala hovor a znova sa pohla vpred, prebíjajúc sa davom, 
ktorý zaplnil ulice.  
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Žiacka školská rada v školskom roku 2019/2020 plánuje  

zorganizovať:  

Halloween – október 2019 – učenie v maskách, 
Nežná revolúcia – rozhlasové vysielanie – november 2019 

Mikuláš – december 2019 – mikulášska nádielka, 
Valentín – 14. 02. 2020 – romantická hudba na škole, 
Deň učiteľov – voľba najlepšieho učiteľa školy 

Svetové dni  s ŽŠR na ŠSOŠ Bukovecká 17 - každý mesiac nie-
čo iné 
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Žiacka školská rada pri SSOŠ Bukovecká 17 v KE je študent-
ský orgán, ktorý zastupuje názory žiakov v rade školy, presadzuje 
ich potreby a organizuje rôzne akcie pre žiakov. Jej členovia boli 
zvolení v celoškolskom hlasovaní. Funguje dlhodobo, aktívne sa 
zapája do realizácie mnohých zaujímavých a inovatívnych pro-
jektov či akcií. V súčasnosti je predsedníčkou ŽŠR Mária Valis-
ková (III. A) a dlhodobo je našou koordinátorkou Ing. Zuzana 
Kohútová. Súčasné posily tímu sú Mgr. Alexandra Suchárová, 
Mgr. Gabriela Frolišová. https://ssosbuke.edupage.org/text/?
text=text/text2&subpage=2  

I.A  Juliana Slovenská 

I.B1   Viktória Kormošová 

I.B2 Michaela Nedbalová 

II.A Laura Brejchová 

II.B1 Nora Balogová 

II.B2 Vanesa Vass 

III.A Mária Valisková 

III.B1 Ema Hegedušová 

III.B2 Tatiana Gregorová 

IV.A   Klaudia Dzurisková 

IV.B1  Simona Rusinová 

IV.B2 Martina Demková 
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„Hovorím so slečnou Woltersovou?" opýtal sa jej hlas na druhej 
strane. Bol mužský. A zvláštne povedomý.  

„Osobne," odvetila a vošla do budovy, kde v hlavnú úlohu zohrával 
chaos. Chaos, typický pre pondelkové ráno, stvorený na katastrofy a 
pohromy. Opatrne prekľučkovala pomedzi náhliacich sa zamestnan-
cov, až sa dostala ku schodom, ktoré dnes boli lepšou voľbou ako 
preplnený výťah.  

„Pri telefóne je pán Van der Laan. Dnes ráno ste sa mali stretnúť s 
mojím klientom, Pánom Winterom." 

Rukou sa capla po čele, čo dotyčný nemohol vidieť. Schôdzka s 
Winterom… Ako na to mohla vôbec zabudnúť?!  

„„Prosím, zavolajte svojmu klientovi a požiadajte ho o chvíľu strpe-
nia. O minútu som tam," požiadala ho a zložila. Schody začala brať 
po dvoch a ďakovala Bohu, že si vzala botasky a nie topánky na 
podpätku. Ak toto nebola prozreteľnosť, tak potom naozaj nevedela, 
čo by to mohlo byť. Jedine ak náhoda. Prudko otvorila dvere a roz-
behla sa k recepcii, kde stála Anna a s úsmevom ju pozorovala.  

„Meškáš," skonštatovala a Astrid podráždene zavrčala, podávajúc 
jej na stôl svoju bundu, ktorú si v behu stihla vyzliecť. Dnes preko-
návala samú seba.  

„Viem," odsekla, „je tam?" ukázala na dvere a Anna prikývla.  

„Ani sa odtiaľ nepohol. Neboj sa, spravila som mu kávu a pripravila 
nejaké občerstvenie," žmurkla na svoju nadriadenú, ktorá sa po jej 
slovách trochu upokojila. Astrid sa zhlboka nadýchla a prešla k dve-
rám svojej kancelárie. Tie bez zbytočného otáľania otvorila a vošla 
dovnútra. V čiernom koženom kresle, ktoré ako zvyčajne stálo pred 
jej stolom, sedel pán Winter. Najznámejší spisovateľ široko ďaleko, 
o ktorého sa išlo potrhať nejedno vydavateľstvo. A práve Astrid ho 
tu nechala pekne čakať, kým premýšľala nad počasím a jeho vply-
vom… V duchu si vynadala do hlúpych husí a pohla sa k stolu.  

„Pán Winter," oslovila ho, aby upútala jeho pozornosť a nasadila 
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profesionálny úsmev.  

„Slečna Woltersová," postavil sa, aby si mohli potriasť rukami. 
Vo chvíli, keď sa ich pokožky o seba jemne obtreli, Astrid na ru-
kách vyskočili zimomriavky.  

Ospravedlňujem sa za meškanie. Som rada, že ste počkali," pre-
hovorila a odtiahla ruku z jeho dosahu. Mala pocit, že ho už niek-
de videla, hoci to nebola pravda. Iba ak na obálke jednej z jeho 
kníh. 

„Takže…" prehovorila a posadila sa do svojho kresla, „Dostali 
sme Váš rukopis a úprimne nás zaujal. Vydáme Vám ho," vyhlá-
sila a snažila sa pozerať všade inde, len nie na neho. Pretože po-
cit, že tie oči už raz videla, sa znásobil zakaždým, keď s ním čo i 
len na sekundu nadviazala očný kontakt. A ten pocit ju desil. Bol 
príliš intenzívny. Príliš silný.  

Pán Winter sa pousmial a 
vzal jej z rúk svoj rukopis, 
ktorý si v rýchlosti prelis-
tovala. A ktorý použila 
ako štít pred jeho smarag-
dovo-zeleným pohľadom. 

„Čo si o ňom myslíte 
Vy?" opýtal sa a Astrid 
šokovane vypúlila oči. Čí-
tala ho, samozrejme, že 
áno. Ale ona nebola tá, 
ktorá rozhodovala o jeho 
vydaní. Iba o tom, či sa 
posunie na vyššie miesta.  

„Hm… Bolo to skvelé," 
priznala, mysliac to 
úprimne, „Aj keď je tro-
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Aktivity obrazom!!!! 

Halloween v škole  

 

Deň bielej palice 
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Halloween na Terase 

 

 

 

 

 

Strana 19 

Strana 17 

chu smutné, že si ho po tom všetkom, čo spolu zažili, vôbec nepa-
mätá." 

„Ten príbeh je pravdivý," prehovoril po chvíli ticha a Astrid šo-
kovane padla sánka.  

„M-myslela som si, že je to vymyslené," hlesla potichu. Netušila, 
či ju počul, ale zdalo sa, že áno.  

„Myslí si to veľa ľudí. A iba jeden pozná pravdu," smutne sa 
usmial, „Dúfam, že ju jedného dňa nájdem." 

„Určite áno, pán Winter. Ak rada číta a dostane sa k nej Vaša kni-
ha, určite sa Vás pokúsi nájsť," snažila sa ho povzbudiť.  

„V to dúfam aj ja. Ak dovolíte, už musím ísť," postavil sa a pre-
šiel k dverám, pri ktorých sa zastavil.  

„Dovidenia, Sky." 

Autonehoda, ktorá Skyi pred troma rokmi vzala spomienky, ju 
uväznila v čase pred nehodou. Zhlboka sa nadýchla a v očiach ju 
pálili slzy.  

„Daniel," povedala nahlas a zreteľne.  

Čas sa znovu pohol. A začal tam, kde sa zastavil…  

 

Danka Thúrová 2.A 

 

 

 

 

Výtvarné dielo: Nela Krnižová, 2.B1 

Strana 16 



 

 

OZ TRIA 

Naše ozetko, teda TRIA občianske združenie je veselá partia mla-
dých dievčat, ktoré sa snažia zmeniť svet... k lepšiemu! Je zame-
rané na dobrovoľnícku činnosť, vyhľadáva rôzne aktivity, do kto-
rých sa so záujmom a novými nápadmi zapája. Ak chceš byť čle-
nom, musíš mať 18 rokov, ale ak chceš byť dobrovoľníkom musíš 
mať 16 a podpis rodiča....Tak sa spolu s nami môžeš zapojiť do 
rôznorodých akcií, podujatí a programov.  

V decembri chystáme triaburzu. Počas celého dňa (dátum oznámi-
me) bude prebiehať burza, kde si môžeš čokoľvek kúpiť za sym-
bolickú cenu. Odev, hračky, knihy, darčekové predmety, hand-

made výrobky (z projektu Revypreda, ale aj vlastné), kancelárske 
potreby, školské pomôcky a podobne...Bude prebiehať aj módna 
prehliadka! 

Ak chceš prispieť prines niečo z domu. Zbierame všetko, čo ťa už 

doma omrzelo, z čoho si vyrástol/a, čoho sa chceš zbaviť. Nič ne-

vyhadzuj, čo nepredáme odnesieme do zariadení, v ktorých pra-
xujú naši žiaci SVP-odboru.  

Zbierame v 4.A triede....  
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Jednou vetou!!!!! 
Boli sme v ruskom inštitúte na exkurzii! 

Aj na DOD Ústavného súdu SR! 

Vystúpili sme v programe Halloween na Terase!  

Vystúpili  sme aj v programe  

Jubilantom v Malibu na Jazere!  

Besedovali sme na tému sociálne 

podnikanie!! 

Halloween sme mali aj v škole, 

v maskách!!  

Žiacka rada každý mesiac pripraví niečo zaujímavé! 

Mali sme Deň bielej palice! 

Deň jabĺk sme oslávili jablkami (pochutili sme si)! 

Chystáme náš deň otvorených dverí! 

Zúčastníme sa recitačnej súťaže Beniakove 

Chynorany! 

Rozbehli sme krúžkovú činnosť! 
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Stratení V Čase 

Neznášala jeseň. Ani žiarivé listy v korunách stromov, neobmäkčili 
jej srdce, keď sa škaredo mračila na oblohu. Zamračenú a plnú búrko-
vo sivých oblakov, z ktorých mohlo kedykoľvek začať liať. Po-
vzdychla si a napila sa z teplého čaju, ktorý pevne zvierala v rukách. 
Počasie v jeseni bolo nestále. Nemohli ste sa na naň spoľahnúť 
a slepo dúfať, že sa predpoveď počasia vyplní presne tak, ako vám to 
sľubovala pekná a usmievavá moderátorka. Prázdny hrnček položila 
na stôl v kuchyni a vybrala sa do predsiene, kde už mala prichystané 
veci. V rýchlosti sa obula, prehodila si cez plece svoj čierny vak a do 
rúk schmatla dáždnik. Bola pripravená. Hrubá modrá bunda jej dodá-
vala istotu, že sa jej nepríjemný chladný vietor nezaryje až do kostí. 
Okolo krku si obviazala šatku a mohla odísť. Rána bývali zväčša ne-
príjemné a počasie sa cez deň menilo z minúty na minútu. Bolela ju z 
toho hlava a unavovalo ju to. S kyslým výrazom v tvári si privolala 
výťah a modlila  sa, aby nikoho nestretla. Nemala totiž dosť síl faloš-
ne sa usmievať a viesť siahodlhé a nezmyselné rozhovory o počasí. 
Uľahčene si vydýchla, keď sa pred ňou otvoril prázdny výťah. Skôr 
než doň nastúpila, obzrela sa. Náhoda bola nevyspytateľná a rada pre-
kvapovala. Cestou do práce ju našťastie neprekvapilo nič, na čo nebo-
la dostatočne pripravená. Vietor jej vháňal vlasy do tváre, čo ju nútilo 
obrniť sa obrovskou trpezlivosťou. Hrubá bunda sa jej miestami zdala 
pritenká a mraky plávajúce po oblohe, odmietali odísť. Akoby krúžili 
práve nad jej hlavou a vyčkávali na svoju chvíľu. Keď pred sebou 
zbadala známu hnedú budovu, zrýchlila. Už sa nemohla dočkať chví-
le, keď si odpije zo svojej rannej kávy a zašije sa vo svojej kancelárii. 
Z blaženej predstavy ju vytrhlo zvonenie telefónu. Telefónu, ktorý 
mala na samom spodku svojej obrovskej, ba až gigantickej kabelky. 
Zastala a akási nadpozemská sila, jej pomohla vydolovať mobil z dna 
jej kabelky v rekordnom čase. 

„Prosím?" prijala hovor a znova sa pohla vpred, prebíjajúc sa davom, 
ktorý zaplnil ulice.  
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Žiacka školská rada v školskom roku 2019/2020 plánuje  

zorganizovať:  

Halloween – október 2019 – učenie v maskách, 
Nežná revolúcia – rozhlasové vysielanie – november 2019 

Mikuláš – december 2019 – mikulášska nádielka, 
Valentín – 14. 02. 2020 – romantická hudba na škole, 
Deň učiteľov – voľba najlepšieho učiteľa školy 

Svetové dni  s ŽŠR na ŠSOŠ Bukovecká 17 - každý mesiac nie-
čo iné 
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BIELE POLE, ČIERNE POLE, JEDNO HORE, DRUHÉ DOLE. 
NA TÝCH POLIACH RASTÚ TÓNY, AKO SMIECH AJ AKO 
STONY. 
ČO JE TO?  

 

 

 

 

 

KTOŽE SA NÁM ZAĽÚBIL?  Hádaj 3x ON: H2T8 

            ONA:  T2 E3 

 

          Hádaj, aký je medzi nimi (foto poriadne pozri) vzťah? 
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 Hádajte, kto je toto rozkošné dieťa :) 

 

 

 

 

 

 

Naša bývalá pani učiteľka Vince, 

čaká na vaše vrúcne odkazy. Napíš-

te jej na gmail, facebook. 

 

 

 

 

 

Táto kráska z 2.B2 sa zúčastnila to-

to leto v Miss leto 2019 . 

Myslíte si, že je hodná výhry ? 
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T – testovanie SSOŠ 

 

Trochu štatistiky: 

Počas uplynulého obdobia sme napísali, teda od začiatku školské-
ho roka 2019/2020, úctyhodný počet  303 písomiek, testov, päť-
minútoviek a rôznorodých písomných overovaní vedomostí. 

Najnižší počet písomiek je 14, naopak najvyššie číslo je 36.  

Vaše vyjadrenia využitia poznatkov v praxi alebo v živote: 

(prečítaj si a poriadne si zapamätaj kľúčové slová) :) 

- pomôcť ľuďom, ako zvládnuť stres, počítanie vreckového, ľud-
ské telo, rozpoznávanie zvierat a rastlín, rozpoznávanie diel, vý-
chova detí, tráviaca a dýchacia sústava, financie – peniaze 
v živote, anglický a ruský jazyk, panáčik, trojčlenka, zásady, me-
tóda, pri nakupovaní, výchovné štýlu – keď budem mať rodinu, 
viem odhadnúť situáciu klienta, podnikateľský plán, organizácie, 
beh na autobus, dorozumievanie sa s cudzincom, maturita, matu-
rita, maturita, maturita, maturita, maturita, maturita, znalosti... 

Úloha naviac :) – skús priradiť predmety k vašim vyjadre-

niam.....Vyučovacie predmety poznáš!!!! 

Nezabúdajme...pre život sa učíme, nie pre školu..... 

či opačne?????? 
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Opäť sa nám podarilo v niečom zvíťaziť!!!!! 

 

 

 Strana 9 

 

 

Tvorivosť-kreativita-inovácia-postoj-emócia 

Barbora Ivanová 1.A 

 

Až nám bude jednou sto let 
A tvé písně budeme znát naspamět 
Až všechny slova z včelky Máji budeme znát 
Až přestaneme si na velký ega hrát 
 

Až odjedeme k bránám nebeským, všechny nás přivíta tvá náruč 

Karle ty nesmrtelnej živle! Žil si 100 a jeden životů 

 

Stále jsi mlád ikdyž léta lžou 

Ty a tvá láska nestárnou 

Dnes se s tebou loučí i tvá Lady Karneval 
Taky půjde s tebou až do nebeských bran 

 

Tvé srdce bije v hrudi všech lidí 
Tve srdce se jen tak chladem nenechalo zbít 
Co zbýva nám než se teď rozloučit? 

 

Víme že s Bohem ste kamarádi 
Ach mistře! Oba jste stále mladí  Neloučíme se navždy 

 

Vaše náruč je brána do nebe 

Nikdy ste neměl nic pro sebe 

Tak jako u bran zemských i v nebi se shledáme 

 

Do nebe ti zpívali andelé , už tě chtěli mít u sebe 

Tvá cesta byla lemována růžemi a teď je čas vzdát ti hold ! 
 

Už jsi dávno za bílou oponou 

A srdce nehasnou 

Už jsi dávno Bohovi po boku 

Už sedíš u bran nebeských 
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MOMENTKY Z RÁDIA ZAPOJENÉ DO SÚŤAŽE 

Hlasovať môžeš vhode-
ním papierika s číslom 
najlepšej selfie počas 
vysielania školského 
rádia Delfín každý pia-
tok cez prestávky.  Ne-
zabudni pripísať svoje 
meno a triedu. 

 

3 vyžrebovaní získajú 
neSKÚŠACÍ kupón 
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AMBASÁDORSKÁ ŠKOLA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

 

 

Jediná stredná škola v Košickom kraji sa môže tešiť zo zisku 
titulu „Ambasádorská škola EP“ spolu s exkurziou do sídla 
Európskeho parlamentu v Štrasburgu! 
Slávnostným odovzdaním plakiet 20 úspešným školám a 
66 certifikátov senior a 295 certifikátov junior ambasádorom 
a ambasádorkám Slovenskej republiky sa nedávno ukončil tretí 
ročník programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu/
EPAS v Bratislave. 
Počas celého školského roka 2018/2019 sa žiačky a žiaci 
Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ), Bukovecká 17 
v Košiciach aktívne zapájali do činností smerujúce k Európskej 
únií (EÚ). Z výsledkov spoločného projektu Academie 
Istropolitany Novy a Helsinského výboru pre ľudské práva na 
Slovensku vyplynulo, že spomínaná škola bola najaktívnejšia 
v Košickom samosprávnom kraji. 
A tak na nás zaslúžene čaká odmena v podobe exkurzie do 
Štrasburgu, sídla Rady Európy, Európskeho parlamentu a 
Európskeho súdu pre ľudské práva.  
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Projekt REVYPREDA 

 

RE – recykluj 

VY – vyrábaj 

PRE – predávaj 

DA – daruj 

 

Všetko, z čoho je možné vyrobiť niečo zaujímavé, milé a nič to 
nestojí, len trocha šikovnosti, prines do školy. Spolu 
s učiteľkami tomu dáme iný tvar, rozmer a hodnotu. Zapoj sa aj 
ty a buď užitočný, či už ako ten, kto recyklovateľný materiál 
prinesie alebo ten, komu napadne, čo by sa s tým materiálom, 
vecou dalo urobiť, ako to premeniť... Čarovné paličky síce ne-
máme, ale máme množstvo 
nápadov a postrehov. A sme 
šikovní... Novo vyrobené ve-
ci budú slúžiť ako darčeky 
pre návštevy, na nábory 
a k prezentácii našej školy... 
Rieši p. Pokorná. 
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Ústav experimentálnej fyziky  
Laura: Chcela by som sa Vás opýtať, odkiaľ ste a s čím vlastne 
pracujete?  
Ústav exp. fyz.: Konkrétne sme z oddelenia biofyziky. Pracujeme 
s proteínmi a ako sa správajú v ľudskom tele. 
Laura: Čo taká práca zahŕňa?  
Ústav exp. fyz.: Rozhodli sme sa ukázať deťom, starším 
a tínedžerom, že proteíny sú dôležitou súčasťou nielen ľudského 
tela, ale aj stravy. Pomocou jednoduchej biorytovej  reakcie im 
môžeme ukázať, kde sa ti proteíny nachádzajú alebo nenachádzajú.  

Právnická fakulta Košice 

Laura: Chcela by som sa Vás opýtať odkiaľ pochádzate?  
Právnická fakulta: Vlastne my sme z Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika. Konkrétne z katedry trestného práva. Na našej fakulte reali-
zujeme projekt APVB grantovej agentúry.  
Laura: Čo zahŕňa tento projekt?  
Právnická fakulta: V rámci tohto projektu sa venujeme téme vä-
zenstvo. Žiakom základných a stredných škôl sme chceli priblížiť 
ako to väzenstvo funguje, ako sa taký človek môže do väzenstvo 
vôbec dostať a aby vedeli, čo sú to trestné činy, priestupky a aby 
vedeli odlíšiť od konaní, ktoré sú iné ako konania volené. Samo-
zrejme, aby vedeli ako prebieha samotné trestné konanie, aby ve-
deli, čo je to prevencia a ako prechádzať a vyvarovať sa trestnej 
činnosti alebo ako znižovať trestnú činnosť.    
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Erazmus+  
Mládežnícke výmeny 

 

Naša škola sa zapája do rôznych aktivít a projektov, ktoré slúžia na 
vzdelávanie a rozvoj našich študentov. Tak ako aj roky pred tým, aj 
tento rok, sme sa mohli zapojiť do výberu na program 
ERAZMUS +. Záujemcovia sa mali prihlásiť do 25.9.2019. Nasle-
doval výber prihlásených uchádzačov, kde jedna zo základných 
podmienok bola ovládať na komunikačnej úrovni anglický jazyk. 
Výsledky dostávali študenti osobitne na EDUPAGE, kde nám bolo 
oznámené, či sa ho zúčastníme alebo nie. Ja som jedna z 8, ktorí 
prešli neľahkým rozhodovaním pedagogického zboru a dostali túto 
jedinečnú možnosť zúčastniť sa programu, ktorý sa bude konať 
v poľskom Zwierzyne.  
Erazmus + je program EU, ktorý slúži na podporu vzdelávania mlá-
deže v Európe. Poskytuje viac ako 4 miliónom Európanov príleži-
tosť študovať, absolvovať odbornú prípravu a získavať skúsenosti 
v zahraničí. Tento program má trvať do roku 2020 a preto som ra-
da, že sa ho môžem ešte zúčastniť. Princíp tohto programu je, že sa 
ľudia z viacerých krajín stretnú na jednom mieste debatujú a robia 
aktivity na zadanú tému. Odchádzame s veľkým očakávaním ako 
to dopadne, miešajú sa vo mne obavy, zodpovednosť, ale aj nadše-
nie z niečoho nového a zaujímavého. Ďakujem za túto príležitosť 
a držte nám palce.  
Laura Viktória Tóthová 2.B1 
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Navštívili sme PSC na Lofflerovej ulici, kde praxujú naši spolu-
žiaci SVP odboru. Pýtali sme sa pracovníkov zariadenia: 

Vanesa: Aká je Vaša práca? Komu a v čom pomáhate?  

MUDr. Maličíková (psychiatrička): Ide o bežnú ambulantnú 
starostlivosť s tým, že je tu  aj zdravotná 
sestra, v psychodiagnostike mi pomáha 
psychologička a samozrejme  
je to napojené potom na sociálnu prácu 
a na sociálnu  sféru . 
Laura: Ako dlho sa venujete svojej práci? 

PhDr. Jana Maliňáková (psychologička): Sociálnej práci sa 
venujem 16 rokov a v tomto zariadení pracujem 3 roky. 
Laura: V akej vekovej kategórii sa pohybujú Vaši klienti? 
Akí sú? 

Jana: Pracujem hlavne s dospelými, prípadne od 15 vyššie. 
Psychiatrickí pacienti sú úžasní, s nimi sa pracuje veľmi dobre 
ale aj ľudia, ktorí tu chodia a nemajú psychiatrickú diagnózu, 
ale majú nejaký problém, či už vzťahový alebo niečo nezvládajú 
napr. v škole, v práci príp. majú nejakú chorobu a chcú sa liečiť 
prídu sem, majú motiváciu, spolupracujú. 
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Rozmýšľali sme, či naše odbory majú niečo 
spoločné s vedcami a výskumníkmi na podujatí 
Noc výskumníkov. Keď si si prečítal/a rozhovory, 
tak vyvoď súvislosti  s odbormi učiteľstvo alebo 
sociálno výchovný pracovník. :) 
• zdravie človeka 

• sociálno patologický jav 
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Tvorivosť-kreativita-inovácia-postoj-emócia 
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Mali ste nejaký obľúbený predmet? 

Matematiku, fyziku a chémiu. 
A nejaký neobľúbený? 

No neobľúbený telesná výchova, hudobná výchova a cudzí ja-
zyk, teda nemecký. 
Kým alebo čím by ste chceli byť, ak by ste mali na výber? 

Psom u nás v byte. Našou Besinkou. A prečo? Pretože sa u nás 
má dobre, všetci ju ľúbime a dostáva všetko, čo chce. 
Splnili sa Vám Vaše sny? Ak áno, aké? 

Mala som 3 sny. Prvý bol učiť, čo sa mi splnilo. Druhý sen bol 
navštíviť Škandinávske krajiny, tiež sa mi to splnilo a tretí je mať 
penzión a v ňom variť, ale to sa mi asi nesplní. 
Do akej doby by ste sa chceli vrátiť? 

Nemám asi presnú dobu, ale chcela by som sa vrátiť do doby, 
kedy bolo veľa snehu a ľadu v zime. Bývala by som v horách 
a aby tam bolo veľa snehu. 
V koľkých rokoch ste mali svoju prvú lásku a ako sa volala? 

Mala som 14 rokov a bol to môj spolužiak na základnej škole, ale 
meno si nepamätám. A bola som zaľúbená do Karla Gotta 
a veľmi som ho chcela stretnúť. 
Podľa Vášho názoru Vás aké zviera reprezentuje? 

Opica a ja som aj znamenie opice v čínskom horoskope.  A inak 
sa mi to celkom pozdáva. 
Aké jedlo je Vaše najobľúbenejšie? 

Pečené kura a veľa, veľa zeleniny a ešte mám rada ryby. 
Ktoré 3 divadelné predstavenia Vás najviac zaujali alebo sa Vám 
najviac páčili? 

Takže „Na skle maľované“ , potom „Antigona“, na ktorej sme 
boli, to sa mi veľmi páčilo a opera 
„Nabucco“.  
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Super rozhovor s Ing. Nadeždou Pokornou – Spoznaj svojho 
učiteľa 

Čím ste chceli byť keď ste boli malá? 

Chcela som byť učiteľkou a splnilo sa mi to hoci až v neskoršom 
veku. A chcela som učiť matematiku a fyziku. 
Aké boli a sú Vaše záľuby? 

Cestovanie, vnúčatá, varenie a pečenie. 
Máte nejakého obľúbeného umelca? Napríklad herca alebo spevá-
ka? 

Spevák určite Gott, potom speváčka Lenka Filipová a Marie 
Rottrová. A zo skupín teraz IMT Smile a Beatles. A herečka Mil-
ka Vášáryová a Ján Werich, ale za mlada. 
Nejaký obľúbený film alebo relácia, ktorá nikdy neomrzí? 

Určite Vinnetou, S tebou mně baví svět a Jak  vytrhnout velrybě 
stoličku. 
Aké sú Vaše ciele do budúcna?  
Chcela by som cestovať. 
A ktoré krajiny by ste chceli navštíviť? 

Mne sa splnil sen, že som bola v Škandinávii, teda prešla som si 
celú Škandináviu. Teraz pôjdem do Ruska, ale určite by som 
chcela navštíviť Čínsky múr, Japonsko, Nový Zéland a ešte Is-
land. 
Máte súrodencov? Ak áno koľkých? 

Mám, sestru staršiu o 2 roky a brata, ktorý je mladší o 2 roky. 
Čo hovoríte na Váš vzťah k športu? 

Veľmi rada a ešte radšej sa na neho dívam. Teda, lyžovala som, 
tancovala som v súbore, ale teraz je to viac pasívne a je to skôr 
o turistike. 
Aká je Vaša obľúbená farba? 

Žltá, oceľovo modrá a hráškovo modrá. 
Ktorý žáner kníh preferujete? 

Pre mňa je podstatné, že je kniha napísaná podľa skutočnej uda-
losti, hoci si pri nich veľa poplačem. 
 

 

Talentovaná mladá fotografka, 
výtvarníčka  
Zuzana Mačingová 2B1 
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Tvorivosť-kreativita-inovácia-postoj-emócia 

Si 
 

Si niečo ako slnko, s ktorým každé ráno vstávam,  
dávaš mi priveľa, ledva ti odolávam. 
Si srdce v mojej hrudi, ktoré bije o 106,  
stále budem pri tebe, stále ťa budem viesť. 
Si moja kráľovná, moja miss, čo vždy vyhrá,  
som na teba hrdý, ty si moja hlavná výhra. 
Si niečo ako sen, ktorý snívam každý deň,  
24/7 som pri tebe, neodídem. 
Si prirodzene krásna ako anjel z neba, vlasy až po pás, chcem 
jedine len teba... 
Samuel Haluška 3.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nela Karnižová 2.B1 

(obraz) 
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Takéto vystúpenie dokáže oceniť najmä hĺbavý človek. 
Vníma, ako rastlinstvá dostávajú životodarnú vlahu. Ľudia, čo 
ťažko pracovali vonku, teraz oddychujú v bezpečí, kdesi vo vnút-
ri. Pre mňa sa teda búrky nejavia byť smutné a kruté. 

 

Gréta Topoliová, II.B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Mačingová, 2.B1 
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Búrka

Búrky sa mnohokrát javia byť smutné a kruté. Pre mňa
nie. Ako sa iní tešia zo žiarivého slnka, ja sa teším z búrky. Pre-
čo?

Pekelne pálivá horiaca guľa sa vytráca z oblohy. Už ju
nebadať. Ochladilo sa. Na nebeské pódium sa prikmotrievajú sivé
ovce. Také sivé, akoby všetky mali otca barana čierneho a mať 
ovcu bielu. Prichádzajú naozaj pomaličky. Ani tie skutočné huňa-
té vankúšiky slovenských pasienkov sa predsa pri pasení nepre-
miestňujú rýchlo. Tie na oblohe, nesú požehnanie z nebies na vy-
prahnutú zem. Najprv je počuť jedna, dve, tri. Krop. Krop. Krop. 
Živé stvorenia dobiehajú do skrýší a spúšťa sa silné klepotanie.
Bytosť, čo až teraz uháňa ukryť sa, popolieva dážď ako kvetinu. 
Sedím premýšľajúc za oknom. Obzerám sa navôkol. Počúvam, čo
si matka príroda ešte pripravila na toto predstavenie. Počuť nará-
žajúce kvapky o parapetnú dosku. Zvuk ma upokojuje. Odrazu 
kdesi počujem svištiace šípy Poseidona. Sú silné, ale nie ničivé. 
Hromozvody nedovolia, aby nastala pohroma. Nie je dôvod sa
báť. Nič sa nemôže stať. Obzriem sa pred seba a sem-tam badám 
biele pásiky. Sú sťaby perlami na šedom zamate. Naďalej sedím 
za oknom a plnými dúškami nasávam atmosféru búrky. Nenechá-
vam si ujsť predstavenie.

 

 

Osobnosti
Osobnosti, ľudia ktorí zažiarili najviac, treba si ich pamätať, vede-
li oveľa viac, ako my, v dnešnej dobe, škoda, že už nie sú, že už 
dávno ležia v hrobe. Napríklad taký Gutemberg, zomrel ešte v 
mladosti, inač dobrák od kosti, no postupy vo svojej práci vždy 
udržiaval v tajnosti. Svet potreboval vynález Gutemberg, mu ho 
dal, zbohatol na tom, už nemusel, no ďalej pracoval. Krištof Ko-
lumbus, objaviteľ Ameriky, moreplavec z Janova, na lodi mal 
svojho kňaza nemusel chodiť do kostola.12.10.1492 objavil nový 
svet, Kolumbus dotkol sa svojho dna. Bol živým príkladom, že sa 
netreba vzdávať, potopia ti loď, nevadí, k cieľu treba len doplá-
vať. Leonardo Da Vinci, taliansky umelec a vynálezca, mal zodra-
té ruky ako boty nejakého bežca. Mona Lisa jeho svetoznáme die-
lo, obraz jej úsmev, oči zanechal v nej nenormálny odkaz. Galilelo 
Galilei, taliansky fyzik, astronóm hviezdy, planéty, obloha bola 
jeho životom. A predsa sa točí! nikto mu to neveril, no nevzdával 
sa Galilei, pohľad na svet všetkým zmenil. Wiliam Shakespeare, 
anglický dramatik a básnik, Hamlet, Romeo a Júlia, čo ti poviem 
bol to klasik. V Shakespearových časoch sa herci netešili úcte, no 
on im úctu daroval veľmi pokorne a vrúcne. Isaac Newton, anglic-
ký matematik, fyzik, vypočítal dráhu, rýchlosť, pohyb, H2O je 
voda O je kyslík. Napoleon Bonaparte, francúzsky vojvodca, ci-
sár, všetky jeho bitky, víťazstvá zapisoval jeho pisár. Waterloo, 
rok 1815,Bonaparte padol, jeho trón, vláda padla nadol. Sú to his-
torici,  hrdinovia, proste slávne osobnosti, dúfam že, sa niekto pri-
dá, že nezomrieme starí a sprostí.
Samuel Haluška 3.A
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Školské noviny + 2 delfíny vydala: SSOŠ Bukovecká 17, Košice 
ako prvé číslo školských novín. Do obsahu a obrazu prispeli: pani 
riaditeľka PhDr. Tánička Jursová, kolegyňa Mgr. Gabika „Frolka“ 
Frolišová, PhDr. Lívia „speváčka“ Karnižová, PhDr. Liana „ja“ 
Ivanová PhD. a žiačky našej školy: Vanesa (2.A), Laura (2.A), 
Zuzka (2.B1), Laura Viktória (2.B1), Danka (2.A), Barbora (1.A), 
Lucia (2.B1), Ema (2.B1), Nela (2.B1), Grétka (2.B2), Samo 
(3.A) a celá 3.A v rámci výskumnej štúdie.... Číslo je dvojmesač-
ník September/Október 2019. Technický odborný dohľad: Ing. 
Zuzka „zuzi“ Kohútová. 

Akékoľvek námety, nápady a návrhy  interpretujte v 2.A/B1 
triede alebo u p. Ivanovej, prípadne v rádiu (každý piatok cez 
prestávky). Tešíme sa!!!  

Už chystáme novú rubriku: Čo na to pani riaditeľ-
ka?!! :)))))))))) 

 

ŠKOLSKÉ NOVINY + 2 DELFÍNY 

SSOŠ BUKOVECKÁ 17 

Tieto noviny (NE)slúžia ako učebný materiál! 
Dozvieš sa, čo sa u nás na škole počas mesiaca deje, aké súťaže, 
či miesta navštevujú naši žiaci. TO NIE JE VŠETKO!  
Okrem informácii o našej škole sa dozvieš aj zaujímavé pikošky 
a klebety!  
Noviny budú vychádzať každý druhý mesiac. Toto je číslo prvé, 
mesiac september/ október. 
9/10 - 2019 

 

 

 

 

DELFÍN 


