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Školský občasník SOŠ na Ul. A. Dubčeka vo Vranove n.T.

Kupóny už v tomto čísle!

Dnes otázky pre
Mgr. Ivetu Tóthovú
a Mgr. Luciu Zeleňákovú

Vtipný fotopríbeh z vernisáže
Farebné premeny
Fotografie z výstavy v Bruseli
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Vážení čitatelia,
práve sa Vám dostalo do rúk
prvé číslo školského časopisu
– zatiaľ občasníka – s názvom
Dubkáčik.
Na neveľkej ploche, ktorú
poskytuje formát časopisu,
nájdete humor typický pre
život spoza školských lavíc
i školských podujatí, zábavu,
veľa prekvapujúcich faktov,
poučenie i príbeh s takmer
detektívnou zápletkou.
A to všetko autori glosujú
s ľahkosťou a nadhľadom,
samozrejmosťou je brilantná
grafika.
Prajem všetkým tvorcom
tohto sviežeho dielka, aby si
zachovali nezávislý pohľad
a iskrivé tvorivé nálady aj
do budúcnosti. Vám, vážení
čitatelia, prajem veľa
potešenia z čítania.
Ja sa na ďalšie číslo
Dubkáčika teším už teraz.

Fantázia nepozná hranice. Tieto slová
potvrdila aj výstava „Slovensko – minulosť
a budúcnosť očami slovenských študentov“,
ktorou sa SOŠ na Ul. A. Dubčeka v spolupráci
s agentúrou TA-DE-S, za podpory Prešovského
samosprávneho kraja, od 17. do 28. júna 2013
prezentovala v Bruseli.
Sídlo Európskej komisie tak dostalo farebné,
originálne, kreatívne a úprimné posolstvo v podobe
kresieb, malieb, fotografií
a odevných kreácií
našich talentovaných študentov odboru propagačná
grafika.
Práce vystavené v rámci tejto výstavy pútali
pozornosť pracovníkov a návštevníkov Európskej
komisie, ale aj diplomatov a vládnych predstaviteľov.
Svoje uznanie tlmočili členovi kabinetu a
podpredsedovi Európskej komisie Marošovi
Šefčovičovi, pod záštitou ktorého sa toto podujatie

uskutočnilo. Vyvrcholením celého podujatia bolo
stretnutie slovenských diplomatov v Bruseli so svojimi
zahraničnými partnermi a autormi výstavy za účasti
premiéra SR Róberta Fica.
A ako sa hovorí: „Za všetkým hľadaj ženu,“
v školstve platí, že za každým úspechom žiaka je
učiteľ, ktorý žiaka motivuje, inšpiruje a podporuje, aby
siahal po vyšších métach.
Veľká vďaka preto patrí Mgr. M. Koščovej,
Bc. M. Tatrayovej, Bc. D. Jurkaninovej, Mgr.
L. Zeleňákovej, Mgr. I. Packovej, Mgr. R.
Cerulovi, Mgr. P. Križovenskému a Mgr. J. Tormovi,
ktorí túto výstavu pripravili.
Umenie ľudí spája, napriek rozdielom v jazyku,
zmýšľaní a veľkej vzdialenosti. Preto kresby, farebné
kompozície, malebné fotografie a originálne odevné
kreácie s nadšením prijal aj vzdialený a kozmopolitný
Brusel.
Mgr. Adela Sabovíková

Brusel nie je len hlavným mestom
Belgicka, ale je považovaný aj za
hlavné mesto Európy, keďže v ňom
sídli Európska komisia. Brusel má však
oveľa viac zaujímavostí, ktoré nesmiete
vynechať, ak sa odhodláte túto krásnu
krajinu navštíviť.
Brusel a celé Belgicko je
neodmysliteľne späté so sladkosťou,
ktorej sú prisudzované rôzne prívlastky
ako hriešna, chutná, lahodná. Áno
uhádli ste, je to čokoláda a najmä
belgické pralinky! K tomuto pôžitku Vás
na každom kroku lákajú rôzne cukrárne
a čokoládovne, ktorým len ťažko odoláte.
(Ani my sme neodolali). Okrem tohto
pokušenia sa s Bruselom spája aj sladový

molekuly železa bola postavená
kvôli Medzinárodnej výstave v roku
1958. Dodnes však nestratila
svoje čaro. Zároveň v blízkosti
Atómia nájdete aj Európsky park
miniatúr. Ste fanúšikom umenia
mok - pivo. V Belgicku sa varí až
a histórie? Istotne neobídete
400 variácií tohto nápoja v 150-tich Kráľovský palác na námestí
pivovaroch. Najznámejším chlapom Grand Place, kostol Notre Dame
Bruselu je určite cikajúci chlapček
de Sablon, Triumfálny oblúk
Manneken piss. Samotný Ľudovít v parku Cinquatenaire alebo
XV. dal ušiť tomuto chlapčekovi
gotickú Katedrálu sv. Michala
jeho prvý kostým. Neskôr sa
a Guduly. Za spomenutie určite
týmto nápadom inšpirovali aj ďalší stojí aj Musée du Cinquantenaire
panovníci, a tak jeho garderóbu,
(Kráľovské múzeum umenia
ktorá má okolo 800 kusov, dnes
a histórie) a Muséum des
môžete obdivovať v Museé de la
Sciences Naturelles (Múzeum
Ville. Takmer každý návštevník
prírodných vied), ktoré je v blízkosti
si vo svojom fotoaparáte domov
Európskeho parlamentu a v jeho
prinesie aspoň jednu fotku Atómia. expozícii môžete vidieť tvory
Táto konštrukcia symbolizujúca
z Antarktídy i arktickej oblasti a tiež
kryštalickú atómovú mriežku
exponáty dinosaurých pozostatkov.

pozor,
zor, či dávam
„Dáva stále po že nedávam pozor,
a keď si myslí, r.“
zo
tak nedáva po
zápachom.
ľu a obťažuje
„Desiatuje cibu z pravítko a smeje sa,
ce
Hľadí na mňa .“
ná
le
ze
m
že so
čku a tá
u na spolužia mláčku.“
„Hodil špongi
la
vi
ra
sp
zem
po dopade na
a potom
hrá piškvorky,
„Na hodine sa alebo vykrikuje
nahlas nadáva
od radosti.“
používa
ych meraniach
„Na laboratórn ací prístroj a vyhlasuje,
č.“
vlastný mer
ístroje sú nani
že školské pr

Ten mikrofón
je celkom
chutný... Nech už doolizuje
mik

Škola má 779 okien. Nuž nechcel by som
umývať. :-) Klobúk dole, pani upratovačky.

rofón aj
ja už by niečo
prekusila...

Počet dverí na škole je okolo 356.
Keď prejdete všetky budovy musíte abolvovať spolu 305 schodov. Už len pri tej predstave ma bolia nohy.
Naši žiaci majú radi prechody medzi
budovami, ale učitelia menej. Prečo? Pri
prechode z „Oázy“ do ateliérov absolvujete
176 krokov, z hlavnej budovy do ateliérov
urobíte 320 krokov a medzi hlavnou budovou a Oázou až 427 krokov. Spolu je to 923
krokov. Útechou je len to, že ak chodíte
hodinu, spálite až 170 kcal, a preto máme
štíhle a pekné učiteľky. :-)

Aj ja som hladná.
Ešteže som do
kabelky pribalila tie
šproty.

Ako to, že tu
cítim ryby?
Idem radšej
ku oknu.

Každoročne naša škola organizuje výstavu
žiackych prác pod názvom Farebné premeny.
Zachytili sme pre Vás fotografie a komentáre
zúčastnených vernisáže roku 2013.
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mal radosť. :-)
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Ak neveríte tomuto prehľadu, príďte a
počítajte!

Raz, dva,
tri a doprava,
raz, dva, tri
a doľava.

Matematiku
zopakuješ
potom. Teraz
kráčaj!

Ty vezmi
vizitku a ja
beriem leták,
OK?

Kto poolizoval
mikrofón?!!!

Prepáčte, že m

...vlak dostal de

eškám, ale...

fekt.
... priateľka mi
zaľahla ruku v
postel
a nechcel som
ju zobudiť. Je ve i
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pekná, keď spí.
... na schodoch
je hu
Nestihol som vč stá premávka.
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nu.
...nevyšli mi krok
y do školy.
... ale otec ma
porezal motorov
ou pílou.
...vybehlo nám
prasa z chlieva
a museli
sme ho všetci na
háňať.
...keď som priš
la do školy, nebo
li ste tu,
a tak som Vás
išla hľadať.
...obávam sa, že
Vá
prečo idem nesk m nemôžem vysvetliť
oro, lebo vláda
ma
zaviazala k mlč
anlivosti.
...rodičia nemoh
li nájsť kľúče od
mojej
klietky.

Ten náš
riaditeľ je
sladký. Žmurky žmurk.

Požičiaš mi to
pončo?

Ešte si mi
nevrátila tie
trenky.

A mne
nevrátila
vittonku.

Berú nás.
Chi chi chi.
Štrng!!!
Cink cink cink!!!
Zelená je tráva,
futbal to je hra...

A naozaj tu
niečo smrdí.
A my zas
nasucho. Nič nové
na svete, dáme si Nefoc me, bo
ci... bo uvidziš.
repete...

Komentáre sú bez autorizácie! ;-)

Syyyr.

Nie
Hotová
šproty! soo
odová
komora!

Aký máte najdrahší kus oblečenia?
Chceli ste sa spýtať, či najlacnejší?
Drahšie mám voňavky ako oblečenie.
Prečo slovenčina?
Vždy som chcela byť učiteľkou. A prečo
slovenčina? Otec je bývalý slovenčinár,
jeho sestra, teda moja teta je bývalá
slovenčinárka, aj moja mladšia sesternica.
Sme akási učiteľská rodina.
Víno alebo tvrdé?
Nepohrdnem ani dobrým destilátom, ale
radšej mám červené víno.

V koľkých rokoch ste sa prvýkrát opili
a čo Vám na to povedali rodičia?
Na to si nepamätám (smiech). Ak sa mi to
stalo, určite ma nepochválili. Háhá!...
Rýchla smrť: odpoveď len ÁNO/NIE
Boli ste niekedy na nudapláži? Nie
Je manžel pod papučou? Nie
Mali ste niekedy trvalú? Áno
Viete sa korčuľovať? Áno
Išli ste niekedy stopom? Áno
Chodíte na diskotéky? Nie
Máte rada svojich žiakov? Áno

Mgr. Lucia Zeleňáková vyštudovala Strednú zdravotnícku školu vo Svidníku a
neskôr pokračovala na štúdiách na Prešovskej univerzite, Fakulte prírodných
a humanitných vied v Prešove. V súčasnosti učí odborné predmety na našej škole
a je triednou učiteľkou 2. B. Vedie krúžok Figurálna kresba a maľba.

V tomto čísle nám na otázky žiakov odpovedajú naše obľúbené učiteľky. Snáď ich žiaci
otázkami veľmi nepotrápili, keďže niekedy boli pekne na telo, ale klobúk dole pred ich
odvahou, že sa na študentský pranier vôbec postavili.

Pani učiteľka, kde nakupujete topánky?
Keďže mam rada originalitu, neprezradím,
kde presne, ale zväčša sa pohybujem
za hranicami v obľúbených obchodoch, kde
nie sú hranice... fantázie.

Vždy ste chcela byť učiteľkou?
Úprimne? Nie. Asi nie som ten typ ženy,
ktorá už ako dievčatko stepovala pred
zrkadlom s túžbou vyučovať deti v skole.
Ale o to viac ma to napĺňa teraz.

Mgr. Iveta Tóthová ukončila stredoškolské štúdium v roku 1981 na Gymnáziu
vo Vranove nad Topľou. V rokoch 1981/1986 študovala na Filozofickej fakulte
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor slovenský jazyk a literatúra
– dejepis. Od roku 1986 pracuje ako stredoškolská učiteľka v SOŠ vo Vranove
nad Topľou. Je triednou učiteľkou 3. B. V roku 2013 sa umiestnila na 2. mieste
v súťaži NAJLEPŠÍ UČITEĽ ŠKOLY.

Ako dlho sa maľujete, predtým než
vyrazíte do školy?
S vekom tento časový úsek bohužiaľ
stúpa... utešuje ma ale fakt, že som
umelec, takže každé ráno je pre mňa
umelecký zážitok J

Dali by ste si plastiku? Ak áno tak kam.
To by ste chceli vedieť???! Ako tak rozmýšľam tak áno! Plastiku na zväčšenie hlavy,
aby som mala kam ukladať to množstvo
výhovoriek študentov na otázku: „Prečo ste
sa neučili?????“

Máte niekedy chuť pomstiť sa žiakom?
Isteže. Nevravte, že ste si to pri poslednej
písomke nevšimli?????

V koľkých rokoch ste sa prvýkrát opili
a čo Vám na to povedali rodičia?
Pochválili ma a povedali: „ Len tak ďalej,
Lucka!“ J Keďže chcem byť výchovným
vzorom aj po vydaní tohto interview,
tak odpoviem takto: prvýkrát som sa
opila v 18-tke a odvtedy sa to už nikdy
neopakovalo!

Máte niekedy chuť pomstiť sa žiakom?
Pomstiť sa je silný výraz. Hlavne som
nahnevaná, keď vidím, že moja snaha ich
niečo naučiť vychádza nazmar. Zisťujem,
že už ani maily sa im nechce otvoriť, kde
majú všetko pekne vypracované. Dokonca
aj rozbory literárnych diel. Je taký film
– Keď sa nahneváme, budeme zlí. Tak, milí
moji žiaci...
Zaspávali ste aj vy do školy a dali ste
niekedy falošnú ospravedlnenku?
Do školy som nemohla zaspať, pretože
moji rodičia boli učitelia. Aj oni sa ponáhľali
každé ráno k svojim žiakom. Niekedy
som aj chcela, ale nemala som šancu.
Ospravedlnenky som nefalšovala, vtedy
sa to „nenosilo“ tak ako dnes. Mala som
veľmi prísnu triednu učiteľku a ona by na to
rýchlo prišla.

Máte tetovanie? Ak áno, kde a ak nie,
tak kam by ste si ho dali a aký motív?
Tetovanie nemám žiadne. Ale raz som
mala HENOU vytetovaného škorpióna
na pravom ramene. Urobili mi ho moji
bývalí žiaci na školskom výlete. Bolo to asi
v roku 2004. Vydržalo mi to skoro dva či tri
týždne. Niektoré kérky sa mi celkom páčia.
Kde ste sa spoznali s manželom?
Veľmi stručne odpoviem – vo Vranove nad
Topľou.
Upratujete doma vy alebo pán manžel?
Najradšej upratujem sama. Samozrejme,
že som rada, ak mi pri tom asistuje ešte
niekto. Musím sa priznať, že nenávidím
vysávanie. To niekedy robil manžel, ale
v súčasnosti mám na to svoju dcéru.
Myslím, že upratuje už lepšie ako ja.

Zaspávali ste aj vy do školy a dali ste
niekedy falošnú ospravedlnenku?
J Keď sa náhodou stalo, že som zaspala, tak som samozrejme doložila ospravedlnenku od rodičov. Len sa obávam, že nie
vždy ju aj reálne podpísali... ale myslím,
že už vtedy sa začali rozvíjať moje vlohy
na kreslenie. J
Máte tetovanie? Ak áno kde a ak nie tak
kam by ste si ho dali a aký motív?
Nie! A čo sa týka budúcnosti nikdy
nehovor nikdy...
Aký máte najdrahší kus oblečenia?
Ak by som to prezradila, tak by som si
ťažko obhájila zvýšenie platu. J No väčšinou nakupujem rozumne a snažím sa
nepreplácať.

Tmavovlasý alebo blonďák?
Jasné, že tmavý! J
Rýchla smrť: odpoveď len ÁNO/NIE
Boli ste niekedy na nuda pláži? Nie
Myslíte si, že ste čaja?
Áno
Cerula - áno alebo nie?
Áno a čo?
Lyžujete?
Nie
Máte rada svojich žiakov?
Áno
Išli ste niekedy stopom?
Áno
Ste žiarlivá?
Áno?
Ďakujeme respondentkám za interview.
Nabudúce si posvietime na majstrov
odborného výcviku. J

Servíruje chutné jedlá,
odolať sa veru nedá.
Do školy vždy chodí rád,
servírovať hviezdam bude snáď.

Chcel by si patriť do nášho kolektívu, no nevieš sa rozhodnúť pre správny odbor? Žiačky 4.A triedy
Anna Durkošová a Zuzana Demčáková ti svojimi básničkami isto pomôžu. Ak by ti tieto informácie nestačili (myslím, že skôr rodičom J ) pozri stránku www.sosvt.sk. Ak máš otázky, píš na sosvt@sosvt.sk
poprípade sa osobne zastav v škole. My ťa už nasmerujeme. J

Dĺžka prípravy 3 roky. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou.

Veľké prachy počíta si,
nízke ceny stále hlási.
Ak chceš obchod prevádzkovať,
u nás ten sen môžeš zdolať.

Divy z cukru robiť vie,
ako to len sladko znie.
Dobrôt rôznych veľa pečie,
chutia sladko, nekonečne.
Dĺžka prípravy 3 roky. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou.

Dĺžka prípravy 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Make-up, lesk či špirála,
to ti krásu dodáva.
Ak študuješ kozmetičku,
všetkú krásu máš v malíčku.

S nožnicami čary robí,
vykúzli strih, čo sa hodí.
Kaderníčky kúzelníčky,
dostávajú len jedničky.
Dĺžka prípravy 3 roky. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou.

Uvariť, podusiť či orestovať.
Dokáže aj flambovať a blanšírovať.
Majster kuchár to je pán,
uvarí gurmánom, uvarí aj Vám.

Dĺžka prípravy 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Tvorí, kreslí, navrhuje,
s prácou stále dobre mu je.
Fantáziu veľkú má,
v programoch sa stále hrá.

Dĺžka prípravy 3 roky. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou.

Predá lacno, predá rýchlo,
len aby sa predať stihlo.
S paragónmi, s peniažkami
obslúži Vás, dámy, páni.

Dĺžka prípravy 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Ochutnáva, varí rád,
s ním je každý kamarát.
Prihlásiš sa ku nám snáď,
ak Jamiem Olivierom sa chceš stať.
Dĺžka prípravy 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Víta, hlási, obsluhuje,
na praxi vždy dobre mu je.
Drinky chutné miešať vie,
v škole ich však nepije.
Dĺžka prípravy 4 roky. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou.

Dĺžka prípravy 3 roky. Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou.

V škole to občas nie je ľahké a
učitelia to stále nechápu a myslia
si, že sa chceme flákať, ale to nie
je pravda. My sa nechceme flákať,
len okolnosti nás k tomu občas nútia.
Preto ti prinášame zopár vychytaných
kupónov, ktoré ti pomôžu prežiť
v škole (aspoň dočasne). Využi ich
rozumne a včas, pretože ich
platnosť je len do konca marca 2014.

Kupón

Kupón

Kupón

Zjedol ti prezúvky
pes, alebo si stúpil
do niečoho neidentifovateľného a nechceš znepríjemniť
deň spolužiakom?
Použi tento kupón!

Nestihol si autobus,
alebo ráno si sa
zobudil prilepený
k perine. Nezvonil
budík lebo vám
vypadla elektrina aj
keď je na baterky?

Bol ťažký víkend a
nestihol si sa pripraviť a učiteľka pri
výbere k odpovedi
zastala práve
na tvojom mene?
(neplatí na písomky
a maturitu) :-D

Prezúvky

Meškanie

Odpoveď

Študijný odbor: propagačná grafika.
Dátum talentových skúšok: 3. apríla 2014
Talentová skúška bude pozostávať:
Kresba zátišia grafitovou ceruzkou, formát
A3, čas 90 minút
Figurálna kompozícia, maľba, formát A3,
čas 9O min. /temperové alebo vodové
farby/
Za talentovú skúšku môže žiak získať
maximálne 30 bodov. Žiak na prijímacej
skúške neprospel, ak talentovú skúšku urobil
na menej ako 10 bodov. Všetci uchádzači
o prijatie donesú so sebou 10 domácich
výtvarných prác, predložia diplomy zo súťaží
v oblasti výtvarnej tvorby, ktoré získali
za posledné dva roky. V priebehu PS žiaci
absolvujú aj osobný pohovor zameraný
na rozbor domácich výtvarných prác. Pri
rovnosti bodov z talentovej skúšky riaditeľ
školy prijme prednostne uchádzača, ktorý
bol úspešnejší v celoslovenskom testovaní
žiakov 9. ročníkov ZŠ.
Prijímacie
skúšky
do
študijných
(obchodný pracovník, kozmetik, kuchár,
čašník) a učebných (hostinský, kaderník,
cukrár, kuchár, predavač) odborov 1. ročníka
pre školský rok 2014/2015
Dátum: 1. termín 12. máj 2014
2. termín 15. máj 2014 a druhé
kolo prijímacích skúšok - 17. jún 2014.

Naša škola sa často stáva súčasťou aj najdôležitejších okamihov vášho života. Sprevádzame
vás pri svadbách, jubileách, promóciách, či
iných rodinných stretnutiach. Ako je to možné?
Široká verejnosť môže využiť ponuku našej
školy a nechať si upiecť zákusky alebo torty
na najrôznejšie spoločenské, ale aj súkromné
podujatia. Naši majstri spolu so žiakmi odboru
cukrár vykúzlia neuveriteľné dobroty a maškrty,
aké si len poviete. Samozrejmosťou je výborná
cena a kvalita, akú poznáte len z mamičkinej
kuchyne. Okrem toho škola ponúka možnosť
prenajatia reštaurácie Oáza s kapacitou až 150
miest. Zaistená je profesionálna obsluha zabezpečená odborom čašník a o gurmánsky zážitok
s ťažiskom na jedlá s domácou tradíciou,

Prijímacie
skúšky
sa
budú
konať
zo slovenského
jazyka
a
literatúry
a
z matematiky. Obsahom prijímacích skúšok
zo slovenského jazyka a literatúry bude
doplňovací diktát – 15 bodov a test – 35 bodov.
Žiak na prijímacích skúškach neuspel, ak získal
menej ako 12 bodov. Časový limit pre diktát: 10
minút. Časový limit pre test: 35 minút. Obsahom
prijímacích skúšok z matematiky bude riešenie
príkladov spolu za 50 bodov. Žiak na prijímacích
skúškach neuspel, ak získal menej ako 12
bodov. Časový limit: 45 minút.
Za priemer známok v 6. – 9. ročníku základnej
školy bez výchovných predmetov získa žiak
maximálne 100 bodov postupným pridelením
tak, že za priemer 1,00 – 100 bodov, za priemer
4,00 – 0 bodov. Celkové poradie žiakov bude
tvoriť súčet bodov za prospech v ZŠ a bodov
za písomnú PS. V prípade rovnakých výsledkov
rozhodne vyššia úspešnosť žiakov v Testovaní
9–2014. Bez PS bude prijatý žiak, ktorý
v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov
ZŠ, dosiahol v každom predmete testovania
samostatne úspešnosť najmenej 90 %.
Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci
na základe
poradia
podľa
priemerného
prospechu v 6. – 9. ročníku ZŠ. V prípade
rovnakých výsledkov o prijatí rozhodnú výsledky
dosiahnuté v Testovaní 9–2014.
Prijímacia skúška pre uchádzačov
o nadstavbové štúdium.
Dátum: 25. jún 2014

no s prihliadnutím
na najnovšie trendy
sa postarajú odbory kuchár
a hostinský. Tak, a všetko
je pripravené, ostáva už len sa
„nahodiť“. Aj s tým vám pomôžeme a
to v kozmetickom a kaderníckom salóne,
kde milý a ochotný personál v zložení majstrov
a žiakov odboru kozmetik a kaderník vyhovejú
požiadavkám aj najnáročnejších zákazníkov a to
všetko v príjemnej atmosfére. Nemáte pozvánky?
Žiaci odboru propagačná grafika vám pripravia
návrhy podľa vášho želania. Na záver nám neostáva nič iné, ako vám popriať príjemnú zábavu
s želaním, nech sa v našom kruhu cítite ako
doma. Viac informácií: www. sosvt.sk

