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ŠKOLSKÝ ČASOPIS SPOJENEJ ŠKOLY V IVANKE PRI DUNAJI

REDAKČNÝ TÍM: M. Lukášová, Radka Konečná  a doborovoľní prispievatelia
JAZYKOVÁ ÚPRAVA:  Mgr. Eva Ryder, Mgr. Jarmila Rajtáková (*niektoré texty neprešli jazykovou úpravou)
FOTOGRAFIA NA OBÁLKE: 

Fotografia na titulke nám má pripomenúť zimu, ktorú sme si predstavovali 
inak. Krajina by mala byť biela, prikrytá snehom, tichá a pokojná. Jediné, čím 
sa nám zima pripomína, sú krátke dni a málo slnka. Zimu sme si predstavo-
vali inak… 
Starý rok plynule prešiel do nového a my stojíme na jeho začiatku s novými 
očakávaniami, predstavami. Ktovie, či si na jeho konci povieme: “Tento rok 
som si predstavoval inak.” Predstavy, túžby, očakávania. Chceme byť zdraví, 
šťastní, úspešní, chudí, pekní, dobrí priatelia, synovia, rodičia, učitelia. Tento 
rok schudnem, tento rok bude lepší….Čo robiť, ak život nejde podľa našich 
predstáv? Keď  je zima bez snehu? 
Niekedy sa mi zdá, že jedno z najväčších klamstiev, ktoré nás oberá o pokoj 
je predstava, že život má byť ľahký. Bez prekážok a utrpenia. Veľmi rýchlo 
zistíme, že vôbec taký nie je. Stačí sa pozrieť von oknom, započúvať do roz-
hovorov ľudí alebo nám samým sa dejú veci, ktoré sú akoby nad naše sily.  
Svet tam vonku je skôr bojiskom ako pokojnou záhradou. Nečakajme, že to 
bude ľahké. Raz mi niekto múdry povedal: “Ak to má za niečo stáť, tak to bude 
niečo stáť.“ 
Nezľaknime sa búrok. Predsa vždy prejdú, tak ako zima prejde. Možno aj ona 
je len prípravou na novú jar. Preto nezostaňme stáť zmrznutí v kaluži  nena-
plnených predstáv. Vykročme ďalej, takí akí sme. A nech sú hory pred nami 
akokoľvek vysoké, len kráčajme, nestojme. Lebo ten výhľad tam hore, stojí za 
to. 
Prajem vám kolegovia a študenti, aby ste nestratili pokoj a nádej, aj keď dni 
nebudú podľa vašich predstáv.  Aby okolnosti, ktorými budete prechádzať ne-
ukradli radosť ukrytú v hĺbke.  

-toto je môj pohľad- 

s úctou a vďakou m.l.

ČO
VIDÍM
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20.11.-1.12. 2019 sme sa zúčastni-
li výmenného pobytu v Indii. Bol to                
neuveriteľný zážitok, veľmi sme si to 
užili. Videli sme veľa krásnych chrá-
mov a miest ako napríklad Taj Ma-
hal, ktorý bol naozaj krásny. Tiež sme       
navštívili veľa posvetných miest ako 
napríklad Lotosový chrám. Určite sa 
plánujem do Indie vrátiť a zopakovať 
si to, lebo mňa úprimne India okúzlila. 
Tiež by som chcela poďakovať pánovi 
Trubačovi, že nám dal možnosť ísť do 
Indie a pánovi Madžunkovi, že sa o nás 
počas pobytu starali.

1.-9. októbra k nám prišli Indovia na 
výmenný pobyt. Prvý deň sme boli spo-
lu v škole, kde sme im ukázali naše 
odbory a tiež si zajazdili na koňoch                  
v Bernolákove. Druhý deň sme boli 
v Bratislave, veľmi sa im páčilo. Boli 
sme sa tiež pozrieť vo Viedni, tam sme 
išli vlakom. Navštívili sme Nízke Tatry 
kde sme boli 2 dni. Niektorí z nich vide-
li po prvý krát sneh a zažili pravú zimu. 
Keď som sa ich pýtala aké to tu je, ich 
odpoveď znela, že to tu je veľmi čisté 
a tiché. My sme veľmi radi, že tu boli        
a my sa tešíme na návštevu Indie.

Radka Konečná III.AB

tu a tam
I N D I A 
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Všetko to začalo dňa 20.11., vtedy 
som totiž odlietala do Indie. Bola som 
šťastná, ale zasa aj v obavách, že čo 
všetko ma čaká. Ako som nastúpila 
do lietadla, čakala ma viac ako se-
demhodinová  cesta. Cesta bola fajn. 
Keď  sme pristáli, všetko to začalo. 

Bola som veľmi šťastná, že práve ja 
som dostala príležitosť isť do Indie. 
India je obrovský štát, krajina. Má 
všetko, čo potrebuje. Nepotrebuje ži-
adne dovážané ovocie, má more i keď 
ďalej, ale predsa má. No ale z druhé-
ho hľadiska, je to chudobnejšia kra-
jina, ako naše Slovensko. Ceny mno-
hých vecí  sú tam nízke. Oblečenie je 
veľmi lacné, no a o jedle ani nevravím. 
Urobia veľké porcie aj pre 2 ľudí a za 
lacno. To bola výhoda. 

Ďalšou z výhod je, že krajina má veľa 
pamiatok, veľa múzeí a kopu  rôznych 

možností na zaujímavé výlety. Bola 
som prekvapená, čo všetko sme stih-
li. 
Navštívili sme veľa chrámov.  Lotus 
Temple je chrám pre všetky nábožen-
stvá, Jantárový palác, no a hlavne Taj 
Mahal. 
Bol očarujúco krásny. To sa nedá    
opísať, to treba ZAŽIŤ. 

Nevýhodou Indie bola hygiena. Hygie-
na - myslené kúpanie/sprchovanie, no 

a záchody. Bolo to tam zlé. Ale na 
to si už človek zvykne. Veď predsa 
ste v inej krajine, majú inú kultúru. 
Treba to očakávať. Z prvých dní som 
mala zvláštne pocity, ale potom 
bolo všetko OK. 
NA TO SI ZVYKNETE. 

 TO BOLO TAKÉ KRATŠIE ZHRNUTIE 
A MOJE POCITY Z INDIE

Marcela Bočkayová II.V

MOJE POCITY Z INDIE
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ˇ

Koncom septembra sme behali. Nie len tak, bez dôvodu, ale pri príležitosti olympijského 
dňa. Takýmto spôsobom sme sa zapojili do celoslovenskej iniciatívy zameranej na podporu 
rozvoja športovania študentov. 

Dlho som rozmýšľala ako začnem. Nejedná sa o nič veľké 
a ani vážne. Začiatkom októbra sme boli zbierať jablká 
v sade (1.E). Odroda jabĺk sa volala Jonagold. A ...., Na 
deň Jablka sme vám ich rozdávali. Musím sa priznať, že 
po tomto dni sme jablká nechceli vidieť najmenej mesiac. 
Veľa  sme ich zjedlii. Či už v sade alebo v škole. Viacej 
sme sa zblížili a vytvorili si pekné spomienky. Teším sa na 
ďalší deň jablka o rok.

OLYMPIJSKÝ DEŇ

DEN JABLKA

Petra Neumarová I.E
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Dňa 6.12. sa u nás na škole uskutočnila druhá        
a zároveň posledná stužková slávnosť tohto roka. 
Už tradične bola v našej spoločenskej miestnosti. 
Potešilo nás,  že  väčšina pozvaných hostí, prevaž-
ne učiteľov, sa prišla zabaviť a osláviť s nami tento 
dôležitý deň. Naši rodičia tieto chvíle tiež zdieľali 
s nami. Po zdvorilostnej  oficiálnej časti prišla na 
rad večera a neskôr zábavný program prerušovaný 
bohatou  tombolou. Na záver prišlo aj na rozbíjanie 
džbánu a krájanie torty. Naša trieda si tento večer 
a takmer celú noc veľmi užila a dúfame, že naši 
hostia tiež.

Pár rokov dozadu sme do školy prišili ako noví          
prváci. Nechceli sme veriť, keď nás strašili, že nám 
čas na strednej rýchlo prejde. Stalo sa.     Pred tým 
sme do školy vchádzali ako prváci, no dnes do nej 
vstupujeme ako dospelí ľudia v slávnostnom obleče-
ní, pretože nastal deň našej stužkovej. Netrpezlivo  a 

prešľapujúc si nacvičujeme posledné body programua čakáme na na-
šich drahých učiteľov,  rodičov a partnerov, aby sme im mohli ukázať, 
čo sme si pre nich pripravili. Nebolo to veru    ľahké, niekoľko mesia-
cov sme plánovali a vymýšľali, aby bola naša stužková čo najkrajšia. 
Museli sme spraviť množstvo rozhodnutí, pár sa ich nezaobišlo bez 
malých škriepok, no nakoniec všetko dopadlo fantasticky. Čím sa dá-
tum našej stužkovej blížil, tým sme sa všetci snažili, aby sme predviedli to najlepšie, čo v nás je. Na 
nácvikoch programu sme prežili veľa zábavných okamihov, ktoré nám všetkým ostanú v pamäti. Keď 
nastal ten deň, všetci sme sa nevedeli dočkať vysnenej zelenej stužky.  Po príchode hostí nasledoval 
slávnostný nástup nás maturantov a špeciálneho nosiča stužiek psíka Cesara, ktorý si pri nesení 
stužiek na pódium vyslúžil veľký potlesk. Ďalej následoval slávnostný príhovor, poďakovanie pani 
riaditeľke, triednej profesorke a pánovi triednemu. . Po ostužkovaní sme rozdali kvety ako poďako-
vanie profesorom a rodičom. Nasledoval rodičovský tanec a večera. Program ktorý nasledoval splnil 
svoj účel a zabavil nielen hostí ale aj nás, potom prišiel čas na tombolu, ktorá mala až dve časti. Po 
vylosovaní prvej ceny nasledovalo pár pesničiek na rozprúdenie dobrej nálady, a potom prišlo krájanie 
torty a odovzdanie darčekov pre triednu profesorku     a zastupujúceho triedneho. Z nás opadol stres 
keď každý spokojne jedol tortu, boli sme veľmi šťastní. Celkovo naša stužková dopadla fajn, mali sme 
pozitívne ohlasy hlavne na ozdobu a program ktorý každého rozosmial. Samozrejme že sme urobil 
nejaké malé chyby ale nikto nieje dokonalý a robili sme čo sme vedeli. Myslíme si že sme ako trieda 
spravili kus práce, a zažili si jeden úžasný a výnimočný večer ktorý sa už bohužiaľ nebude nikdy opa-
kovať a zostane len v našich spomienkach. 

STUŽKOVÉ

IV.AB
Kristína Krištofová IV.AB

IV.V

Chantal Botlíková IV.V
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Tento školský rok vám pri-
nášame novú rubriku s názvom 
„Aká je prax?“. Na našej škole 
máme rôzne zaujímave odbory, 
v ktorých sa učíte nové zručnos-
ti. Ako prvú si predstavíme prax 
veterinárov. 

Veterinárna prax
V treťom ročníku chodíme na prax do 
Bernolákova ku koňom. Trieda je roz-
delená na dve skupiny a každý týždeň 
ide jedna. Na starosť nás má dok-
torka Bartová. Na každej praxi sme 
rozdelený do dvojíc a  každá dvojica 
má svojho koňa, ktorému robíme kli-
nické vyšetrenie (meranie triasu, CRT 
...), čistíme ho a  prípadne sa na ňom 
učíme uzdenie a  správne nasadenie 
ohlávky. Ďalej sa učíme ako sa správ-
ne chovať ku koňovi, vodenie, odčer-
vovať. Taktiež asistujeme doktorke pri 
robení sonografického vyšetrenia, pri 
ohybových skúškach, brúsení zubov, 
ošetrovaní rán. Druhý polrok by sme 
mali ísť na družstvo ku kravám. 
Popri tejto praxi ešte chodíme na in-
dividuálnu. Tento rok máme vybave-
né pracoviská v  Senci a  v  Bratislave 

u doktora Hluchého. Tam pomáha-
me s  ošetrovaním malých zvierat 
– psy, mačky, hlodavce. Ďalej ešte 
podávame liečivá, čistíme klietky, 
fixujeme zvieratá pri odberoch krvi 
alebo iných vyšetreniach, asistuje-
me pri operáciách. 
V  druhom ročníku sme chodili do 
Mierova kastrovať ošípané a  pi-
chať im železo, do Podunajských 
Biskupíc a  Devína pichať ovce, 
kozy (triavit - vitamíny, ivomec – 
odčervenie),  do Dunajskej Lužnej 
ku kravám brať krv, do Vištuku či-
povať a pichať srnky triavitom.  Ďa-
lej sme ešte chodili do zoologickej 
záhrady, kde sme čistili a  kŕmili 
rôzne druhy zvierat – ťavy, med-
vede, ovce, kozy, kone, dikobrazy, 
servala ...
 Na individuálnu prax sme chodili 
vo dvojiciach – kombinácia dru-
hák a  tretiak do Mostu pri Brati-
slave do Medivetu. Tam sme väč-

PRAX
 VETERINÁROV

AKÁ JE?
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prax II.V

prax III.V

šinou čistili zvieratám, asistovali pri 
vyšetreniach a pichali injekcie.  
Ešte sme mali aj praxe v  škole, kde 
sme preberali klinické vyšetrenie psa 
a  chirurgické inštrumentárium – učili 
sme sa názvy jednotlivých nástrojov. 
Na prax, kde sme robili klinické vyše-
trenie psa sme si mohli priniesť vlast-
ného, na ktorom sme sa učili. Merali 
sme mu trias, CRT, učili sa ako zistiť, 
či je pes dehydratovaný a tak. 
 Pomedzi tieto praxe sme ešte mu-
seli chodiť na očkovanie sliepok do 
Budmeríc. To je podľa mňa asi najhor-
šia prax.
 Školský rok nám končí o týždeň skôr 
ako ostatným školám, pretože ešte 
cez leto máme letnú prax – na veteri-
nárnej klinike. Vybavujeme si ju sami 
u svojho veterinára, kde chceme cho-
diť. 
V  prvom ročníku sme boli na exkur-
zii v  Kočíne, kde sme si boli pozrieť 
správne ustajnenie hovädzieho dobyt-
ka. Ďalej nás zobrali na družstvo do 
Bernolákova, kde nás učili fixovať kra-
vu, dali nám ochutnať kolostrum a po-
ukazovali nám základné veci – ako 
musí byť uskladnená siláž, ako vonia, 
ako vyzerá melasa, kde sa uskladňuje 

nadojené mlieko. Mali sme aj možnosť vi-
dieť insemináciu jalovíc. Ďalej sme cho-
dili do zoo, Devína, Podunajských Bisku-
píc, Devínskej Novej Vsi. Väčšinou sme 
tam niečo upratovali a  potom postupne 
nás začali učiť pichať subkutánne injek-
cie ovciam a kozám.  
Ďalej sme mali prax v  škole a  to fixáciu 
psa a striekačky – preberali sme aké dru-
hy sú, aká môže byť aplikácia liečiv, dru-
hy ihiel, kanýl, infúzie, infúzne pumpy.
 Na individuálnu prax sme chodili do Zá-
lesia. Tam sme každé ráno vyčistili pre-
peliciam a zametali lístie a v decembri sa 
zabíjali morky a  našou úlohou ich bolo 
ošklbať, baliť ich a nosiť do auta. Taktiež 
sme chodili na očkovanie sliepok. 
Letná prax bola v  Devínskej Novej Vsi 
pri kozách (4 dni) a očkovanie sliepok (1 
deň).  Kozy sme chodili kŕmiť, dávali sme 
im čistú vodu a čistili maštaľ.

Laura Luknárová III.V
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Dňa  3.10.2019 sa na šk. internáte uskutočnil prvý turnaj v tomto školskom roku. Do stol-
nofutbalového turnaja sa prihlásilo 6 chlapčenských a 2 dievčenské dvojice . 
Súťažné zápasy sa hrali vo vestibule školy vo veľmi dobrej atmosfére. Niektoré zápasy 
boli veľmi vyrovnané, čo súťažiaci emotívne veľmi prežívali.
Týmto sa chcem zároveň všetkým  poďakovať za účasť ,ale hlavne dievčatám ,že sa ne-
báli hrať proti chlapcom a hrať s nimi viac ako vyrovnané zápasy. 

 1. Miesto  - HOVORKA Adrián ,  GALBAVÝ Adam 
 2. Miesto – JURÍK Ivan ,  SOJÁK Frederik
 3. Miesto – MAKK  Mário ,  BALÁŽ Timotej 
 4. Miesto – TÓTH  Antónia ,  GAŽIOVÁ Michaela 
 5. Miesto – RICHTER Dávid ,  DOJČÁK Dávid
 

STOLNOFUTBALOVÝ TURNAJ (CALCETTO)

Dňa 13. 11. 2019 sa v školskom internáte ko-
nal stolnotenisový turnaj dievčat.  Do súťaže sa 
prihlásilo 12 dievčat. Avšak tesne pred začatím 
turnaja sa dve dievčatá z neznámych príčin od-
hlásili. Turnaj sa hral vo vestibule  našej školy, 
v štyroch súťažných sektoroch. 

 1. Mozolavá Henrieta
 2. Petrášová Natália
 3. Labská Michaela
 4. Tuharská Natália
 5. Vétricková Karin
 

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ DIEVČAT

Dňa 7. 11. 2019 sa v školskom internáte konal stolno-
tenisový turnaj chlapcov,  do ktorého sa prihlásilo 16 
súťažiacich. Turnaj sa hral vo vestibule  našej školy, 
v štyroch súťažných sektoroch. 
Na sladké odmeny pre súťažiacich prispel fond ZRPŠ, za 
čo ďakujeme.

 1. Timko Matúš
 2. Malakhov Sergej
 3. Richter Dávid
 4. Makk Mário
 5. Kubatka Martin

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ CHLAPCOV

INTERNÁTE
ŽIVOT NA
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IMATRIKULÁCIE

Majstrovstvá SR vo voltížnom jazdení

Imatrikulácie boli v stredu, za-
čali o 18:00h.. Najviac ma pre-
kvapilo, že celá akcia skonči-
la tak skoro.Veľmi dobre som 
sa zabavila s babami. Aj sme 
si zaspievali. Nasmiali sme 
sa dosť, ale nahnevalo ma, 
že nám nechceli pustiť naše 
pesníčky. Tie, o ktoré sme po-
prosili. 

Môj názor na imatrikulácie. 
Najprv sme mali zložiť prvác-
ky sľub, potom si nás vyberali  
starší žiaci na plnenie rôznych 
úloh. Našťastie,  mňa vybrali 
len  na jednu. S Ninou  sme si 
museli  vyznať lásku. Bolo to 
dosť trápne, lebo  sme boli prá-
ve v tedy pohádané.
Mne sa to veľmi nepáčilo.  
Podľa mňa išlo len o  strápne-
nie prvákov.
Ale  diskotéku sme si užili.

Z imatrikulácie  som sa veľmi 
netešila, pretože som vedela, že 
si z nás starší žiaci budú robiť 
srandu. No ale keď sme prišli 
do jedálne a začali sme opa-
kovať prvácky sľub a plniť úlo-
hy zistila som, že to nie je také 
zlé. Super bolo to, že aj keď 
sme úlohu    nesplnili, tak sme                                  
dostali odmenu. Po súťažiach 
sme mali diskotéku, na ktorej 
sme sa nestihli ani poriadne vy-
tancovať, pretože nás poslali na 
izbu už o 20:15. Bolo to celkom 
fajn, pretože vychovávatelia ne-
riešili, že robíme to, čo by sa vraj 
nemalo. 

Imatrikulácie sa konali 4.11.2019 (streda).
Celé sa to začalo tým, že tretiaci nás pokreslili, čo ma celkom 
nahnevalo, lebo jeden čert mi urobil čiaru cez celú tvár. Keď 
všetci boli v jedálni, začali sme hovoriť prvácky sľub. Občas 
som nad ním prevrátila oči, ale brala som to ako zábavu. 
Keď skončil sľub, začali sa úlohy. Tretiaci vyberali prvákov, 
pre ktorých mali pripravené úlohy, napr. namotávanie bandá-
ží, kŕmenie výživou, vyznávanie lásky atď.
Po všetkých úlohách sa začala diskotéka. Tancovali sme ako 
o život. Z celej imatrikulácie  sa mi najviac páčila práve  dis-
kotéka. Mám pocit, že prváčky tancovali najviac. Je škoda, 
že sa všetko  končilo o ôsmej večer. Mohlo to byť kľudne aj 
dlhšie. 

z pohľadu prvákov

 1. Mozolavá Henrieta
 2. Petrášová Natália
 3. Labská Michaela
 4. Tuharská Natália
 5. Vétricková Karin
 

NÁVŠTEVA VIANOČNÝCH 
TRHOV V BRATISLAVE

Petra Arvayová III.AB

Od 28.09 do 29.09.2019 sme mali víkendovú prax na Czajlik Ranchi              
v Dunajskom Klátove, kde práve prebiehali Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky vo voltižnom jazdení.
Každý deň nás o 8:30 priviezol školský autobus na Ranch, kde nás pri-
vítala pani riaditeľka. Ukázala nám, čo budeme robiť a každému dala             
nejakú úlohu. Najdôležitejšia úloha bola zozbierať hodnotenie od šiestich 
rozhodcov, uložiť ich podľa súťažiacich a podľa klubov a odniesť ďalším 
rozhodcom, aby mohli zverejniť výsledky. Počas celého víkendu sme si 
pozreli aj súťažiacich v mnohých kategóriách od najmenších po starších, 
od jednotlivcov po skupiny. Veľmi dobre sa na to pozeralo. Keď všetky 
kategórie skončili,  školský autobus nás zasa odviezol naspäť do školy.
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20.septembra 2019 sa konala na našej škole výstava hospodárskych zvierat.         
Návštevníci tu mohli vidieť rôzne druhy holubov, zajacov, vodnej hydiny, plemená 
psov a koní. 
         Návštevníkov mohla zabaviť dychová kapela, občerstvenie, jazdenie na koni, 
prehliadka psovodov a mnoho ďalšieho. Dali sa tu kúpiť medíky, andulky, zajačiky 
alebo si ich iba pohladkať alebo sa popozerať.
            Návštevníci mohli prehliadku zakončiť dobrým jedlom, ktoré si budete môcť 
vychutnať aj budúce roky. Budeme sa na vás tešiť.

MALOKARPATSKÁ VÝSTAVA

Dňa 22. septembra sme sa vybrali na svoju cestu do Švédska. Odlietali sme               
z Viedne ráno o 10:05. Po príchode na letisko do Dánska sme išli na vlak a ná-
sledne na autobus. Naša cesta viedla do Simrishamnu. Na autobusovej stanici 
nás čakali naše rodiny. Prvý deň sme boli v škole, lebo sme prišli skôr, ako žia-
ci z ostatných krajín. Poobede sme mali voľno. V utorok nás privítala riaditeľka 
školy a následne sme prezentovali projekty. Prví boli  Francúzi,  potom Česi a na 
koniec si nechali to najlepšie, čiže nás. Počas nášho krátkeho pobytu sme na-
vštívili múzeá, mestá, ako napríklad Ystad, prírodné pamiatky, ako je Ale Stenar, 
pláže. Veľa sme sa dozvedeli o magických historických stvoreniach a o ochrane 
seba a svojich obydlí pred nimi. Posledný deň sme mali prehliadku mesta, kde 
sa nachádzala naša hosťujúca škola Nova Academy. Po 
prehliadke sme si vyrábali masky inšpirované tými stvo-
reniami. Nasledovala rozlúčka, ktorá bola dosť smutná 
asi pre každého z nás. Let do Viedne bol príjemný a na 
letisku nás už čakali naši rodičia.
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 Since childhood, it has been my dream to become a veterinarian. I have always 
admired people who help animals in need and as I was growing up my attitude was 
becoming more serious. Now, I am ready to make that dream come true.
    The decision to become a vet is motivated by my desire to help sick animals but 
also to take care of them. Veterinary medicine is very important and irreplaceable 
too. It is the branch of medicine that deals with the prevention, diagnosis of disease, 
disorder and injury on animals. The scope
of veterinary medicine is wide, covering all animal species both domesticated and 
wild.  A veterinarian must have compassion for both animals and people and po-
ssess strong communication skills because every animal comes with an owner. As 
a vet, you have to be prepared for any situation. Veterinarians must handle failure, 
loss, angry clients and often neglected animals. Although it is a difficult job, it is 
also  beautiful one. It is not the job that you do only for money, you do it because 
you enjoy saving animals. I believe there is no greater power than the one that gives 
you the chance to make something good for the world. But this job has a dark side, 
in my opinion. Veterinarians sometimes have to consider the appropriateness of eu-
thanasia ("putting to sleep") if a condition is likely to leave the animal in pain or with 
a poor quality of life, or if treatment of a condition is likely to cause more harm than 
good. They must be willing to advise clients the decisions that will have significant 
financial and emotional impact.
    In conclusion, every person has the right to choose his future to do what he likes. 
I am aware that this way is hard to achieve but I will fight as much as I have to reach 
my goal. I have just one life and I am not going to waste it.

Vo februári 2017 som urobila spoločné rozhodnutie so svojimi rodičmi, 
že budem študovať v Európe. Po premýšľaní sme sa rozhodli, že budeme 
hľadať školu na Slovensku. Voľba bola ťažká. Potrebovala som školu, kde 
som mohla nielen jazdiť na koňoch,ale tiež žiť s mojím výstavným psom. V 
dôsledku toho sme si vybrali školu :SOŠ Ivanka pri Dunaji

A tu prichádza 1. september.  Teším sa na začiatok nového školského roka, 
ubytovala som sa na internáte. Potom som zažila veľa zážitkov s príjem-
nými ľuďmi. Bola som potešená láskavosťou a priateľstvom slovenského 
ľudu. Mala som strach, že by so mnou zaobchádzali zle, pretože som z inej 
krajiny. Ale bolo to iné. Ľudia na Slovensku sú šialene milí a úprimní, vždy 
pripravení prísť na záchranu.

19. septembra som prestúpila na odbor svojho sna: Agropodnikanie chov 
koní a jazdectvo. Kde som bola veľmi srdečne prijatá novými spolužiakmi, 
rovnako ako triednym učiteľom. Bola som veľmi šťastná. Môj sen sa splnil. 
Som obklopená milými ľuďmi. Vážim si ich. Je to moja nová rodina.

Aj keď mám často problémy so znalosťou jazyka. Preto zlyhávam, ale aj tak 
som veľmi vďačná ľuďom, ktorí ma obklopujú a podporujú ma. Vďaka nim 
verím, že sa mi podarí ukončiť štúdium. 

Tatiana Chupina I.AB

Viktória Sokolová I.V
My „dream“ essay

PRVÝ MESIAC NA NOVEJ ŠKOLE
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Volám sa Simona Višváde-
rová. Vybrala som si túto 
školu, pretože mám rada 
zvieratá a chcela by som sa 
im v budúcnosti venovať. 
Vo voľnom čase  behávam 
so svojou sestrou a so svo-
jím psom Benym. Chodíme 
na rôzne súťaže a preteky. 
Rada trávim čas so svojimi 
psami a trénujem ich na rôz-
ne skúšky a súťaže. Mojím 
cieľom do budúcna je vy-
hrať so psom súťaž a stať sa 
dobrou veterinárkou.

Volám sa Filip. Som z Hlo-
hovca. Vybral som si túto 
školu, lebo ryby majú pre 
mňa veľký význam. Chytám 
ryby od troch rokov a venu-
jem sa hlavne prívlači. Zatiaľ 
sú moje najväčšie úlovky z 
okolitých vôd. Zubáč veľko-
ústy (75cm, 4kg), zubáč 
volžský (54cm, 1,3kg), Šťuka 
severná (77cm, 5kg), Boleň 
dravý (81cm, 4kg).

KTO SME ? 
Tento školský rok si predstavíme viacerých žiakov našej 
školy a ich špeciálne schopnosti, talenty a záľuby. Jednodu-
cho len preto, aby sme vás inšpirovali. 

PRVÁCI

Volám sa Vivien Hurbanová 
mám 16 rokov a bývam na Zá-
horí. 
Chodím na odbor agropodni-
kanie chov koní a jazdectvo. 
Túto školu som si vybrala pre-
tože si plním svoj sen. 
Na koňoch ma baví že s nimi 
môžem pracovať zo zeme ale 
aj zo sedla. 
Starať sa o nich a to hlavné 
je že s nimi môžem tráviť svoj 
voľný čas samozrejme ak sa 
nemusím učiť.
Po škole chcem mať vlastný 
ranč a podnikať s koňmi.



ročník 49.  číslo 1 šk.r. 2019/2020

15

Š P O R T
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Beháme, skáčeme, kopeme. Aspoň niekedy. Dokonca úspešne. Prinášame vám prehľad 
jesenných turnajov, zápasov a iných súťaží. 

OBLASTNÉ KOLO 

majstrovstvá okresu 
3.miesto

DIEVČATÁ        CHLAPCI
majstrovstvá okresu 

1.miesto 2.miesto 3.miesto3.miesto
DIEVČATÁ CHLAPCI

3.miesto

ARMWRESTLING

majstrovstvá okresu majstrovstvá okresu 

CHLAPCI

CEZPOĽNÝ BEH
Diana Škrovinová - 2.miesto 
Barbora Pešková - 4.miesto 
Kristián Riška - 4.miesto 
Stanislava Mušitzová -   
6.miesto
Títo štyria postupujú na       
celoslovenské finále do Košíc

V okresnom kole sa družstvo 
dievčat aj chlapcov umiestnilo 
na 1. mieste. 
Výsledky jednotlivcov: 
Pavel Jurča 1.miesto, 
Tomáš Ďurkov 4.miesto
Simona Višvaderová 1.miesto. 
Veronika Rajkovičova 2.mies-
to

FUTSAL

FLORBAL STOLNÝ TENISBASKETBAL
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Počas jesene sa konali v rôz-
nych mestách bratislavského 
kraja tzv.  „ŽUPNÉ ŠKOLY“. Ich 
cieľom je propagácia stred-
ných škôl. Študenti prezento-
vali odbory našej školy. 

Celé leto sa z telovcične ozývalo 
vŕtanie, búchanie...“prechod cez 
chodbu zakázaný“ znel oznam 
na dverách. Netrpezlivo sme 
čakali kedy vbehneme do novej 
zrekonštruovanej telocvične. Je 
výborná. Ďakujeme! 

UDIALO  SA

ŽUPNÉ ŠKOLY

NOVÁ TELOCVIČŇA

BONITÁCIA KONÍ CETUNA
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  Hodina deťom
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MIKULÁŠ A VIANOČNÉ TRHY

Úsmev ako dar

Deň pred Mikulášom sa počas 
prvých štyroch vyučovacích 
hodín konali vianočné trhy, 
kde ste si mohli zakúpiť rôzne 
pochúťky alebo iné výrobky. 
Ďakujeme za organizáciu prí-
jemného dopoludnia. 

V piatok 6.12.2019 sa aj na 
našej škole zastavil Mikuláš. 
Aj keď nie všetci mali vyčis-
tené topánky. Navštívil rôzne 
triedy a študentom rozdal 
sladké prekvapenia. Ďakujeme 
a rok sa vidíme opäť.

Študenti II.E triedy sa zapojili 
do verejnej zbierky Hodina de-
ťom, ktorá zastrešuje mnohé 
projekty zamerané na podporu  
detí. 

ZBIERKY 

UDIALO  SA
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SÚŤAŽE

Vedomostná súťaž EXPERT GENIALITY SHOW

UDIALO  SA

NAJ AGRO

expertgeniality show

olympiáda
anglický 
jazyk

V školskom kole olympiády z anglického jazy-
ka sa na 1. mieste umiestnila Sara Andrejko-
vá v tesnom odstupe za ňou sa na 2. mieste 
umiestnila Michaela Závodská .Gratulujeme 
a Sare držíme palce v okresnom kole.

Ani tento rok nechýba súťaž s názvom NAJ AGRO dievča/ 
chlapec. V polovoci decembra sa konalo školské kolo, v kto-
rom sa zúčastnili vybraní žiaci niektorých tried. 

*text neprešiel jazikovou úpravou
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(nielen)pre Adriku
T-A-J-N-I-Č-K-A

DÁVAJ POZOR NA HODINE a ZAPISUJ SI 
NEZABUDNUTEĽNÉ VÝROKY TVOJICH 
SPOLUŽIAKOV ALEBO UČITEĽOV. 
(ak ich chceš uverejniť v časopise, prines 
ich p.uč. Lukášovej)

Žiak je tvor všestranný. Okrem písania poznámok stíha 
naozaj rôzne iné aktivity. Ako napríklad kresliť do zoši-
ta. Niektoré kresby stoja za povšimnutie. Ak máš nejakú 
peknú kresbu, daj nám vedieť. 

Žiak: „Mrkva je koreň? Ja že  ....................“ (odpoveď v tajničke)

olympiáda
anglický 
jazyk

*text neprešiel jazikovou úpravou

umenie
 zosita

1. Zazvonil .... a rozprávky bol koniec.
2. ...?=m . c
3. Vianočne krehké pečivo.
4. Strážny ......, má biele krídla.
5. Vianočná .... nás už naháňa.
6. Bielu dlhú bradu má, veľké brucho
7. Časť mesta kde bývajú vianočné trhy.
8. Tradičná vianočná ryba 

2



RADŠEJ TVOR 
tento časopis by nevznikol bez dobrovoľnej práce 
niektorých študentov a učiteľov. Všetkým, ktorí prispeli  
ďakujeme.
S tvojou pomocou by mohol  byť lepší

napíš článok zo školskej akcie
alebo pekne fotíš? 

viac info u pp. Lukášovej 

ZAPOJ SA

NEBUĎ NETVOR


