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Na úvod:

Prvý polrok je za nami, ubehol ako voda. Výsledky svojej práce každý
má na „vysvedčení“ = výpise. Ako to býva, niekto je spokojný veľmi, iný
menej, no sú aj takí, čo nie sú spokojní, a ak sú sebakritickí, možno
vedia aj to, kde sa stala chyba, ktorá to spôsobila. Ale ako sa hovorí: Je
to v človeku! – tak nech sa človek posnaží a koncom júna to môže byť
lepšie.
Naši najmladší študenti z prímy sa už udomácnili, pomaly sa
oboznamujú s pravidlami našej školy a niektorí viac, niektorí menej sa
im dokážu prispôsobiť. Ich prvé dojmy z našej školy si môžete prečítať
v ŠH.
Iste ste počuli o Stužkovej 2017, ktorá dopadla vynikajúco a veríme, že
tak dopadnú aj maturitné skúšky. Maturita 2018 totiž klopká na
dvere školy a štvrtáci sú už v plnom nasadení - niektorí.
Aj Olympiáda v ruskom jazyku má už svojich víťazov, viac sa dozviete
v ŠH.
Aj keď štvrtáci už myslia na maturity, mladší žiaci sa tešia na lyžiarsky
výcvik v Rakúsku, na Veľkonočné sviatky a všetci spoločne sa tešíme
na prázdniny a príchod jari.
Vaše príspevky očakávame každý deň a celý deň:
Redakcia ŠH = kabinet SJL, budova č.2

Stužková 2017

Bola úžasná, všetci si to užívali a viac uvidíte na fotografiách a videu
na stránke školy.
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Žiaci prímy preberali na slohu dynamický opis
a spolužiak Matej recept vyskúšal a priniesol výborný čokoládový
cheesecake







Vyskúšajte ho aj vy!
POTREBNÉ PRÍSADY:
1x BB keksy
100g masla
500g tvarohu - nízkotučný
250 ml šľahačky
300 g čokolády na varenie alebo horkej čokolády
Na polevu: 140 ml šľahačky a 100 g čokolády
POSTUP PŘÍPRAVY:
Sušienky rozdrvíme a pridáme rozpustené maslo. Zmes
roztlačíme na tortovú formu vystlanú alobalom. Nad paru dáme
rozpustiť čokoládu.
Zatiaľ si v miske rozmiešame tvaroh s pridaním šľahačky (šľahačku iba prilejeme k tvarohu). Keď sa nám čokoláda
rozpustí, tak ju necháme malú chvíľu vychladiť a zmiešame s
tvarohovo-šľahačkovou hmotou. Rozmiešanú hmotu vylejeme na
pripravený korpus. A pekne uhladíme. Polevu si pripravíme tak,
že nad parou v šľahačke rozpustíme čokoládu. Necháme chvíľu
vychladnúť a nalejeme na plnku. Nakoniec všetko poriadne
vychladíme. Skúste - neobanujete!
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Návšteva z Ukrajiny
Vo štvrtok 15.2.2018 sme v našej škole privítali vzácnu návštevu.
Z Ukrajiny, konkrétne z Kyjevskej oblasti, nás navštívili riaditelia
tamojších škôl a školských správ.
Aký bol dôvod ich návštevy Slovenska?
Zaujímal ich slovenský školský systém a tiež možnosti štúdia
cudzincov na Slovensku.
U nás absolvovali prezentáciu školy, ktoré pripravili profesorka Kaťa
Borisova a maturant Ilia Volkov. Nasledovala prezentácia projektu
Ambasáda slovanskej mládeže, o ktorú sa postaral prvák Matej Pavlík
a tlmočníkom bol maturant Ilia Safiullin. Po nej vystúpili žiaci s
hudobným číslom "cup song" a piesňou z muzikálu Mníšky.
Veríme, že hosťom sa u nás páčilo, a že budeme mať možnosť na
skoré stretnutie.

3

Olympiáda v ruskom jazyku
Vo štvrtok 15.2. 2018 sa na našej škole pod vedením kolegýň
Ekateriny Borisovej a Eleny Saržin, konalo krajské kolo Olympiády v
ruskom jazyku.
Z našich študentov sa jej zúčastnila štvorica - Lucka Fecková z Tercie,
Laura Grattz z 1.A., Ondrej Bagačka zo IV.A. a Arina Zinoveva z
Oktávy.
A výsledky?
V kategórii A1 obsadila Lucka Fecková pri svojej prvej účasti na
olympiáde fantastické 2. miesto.
V kategórii B1 získala Laura Grattz, rovnako pri svojej prvej účasti
v krajskom kole, nádherné 3. miesto.
V kategórii B2 dosiahol náš maturant Ondrej Bagačka krásny
výsledok - 2. miesto.
V kategórii B3 získala naša maturantka Arina Zinoveva famózne
prvé miesto a postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať
v apríli.
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Vianočná akadémia 2017
V stredu 13.12. 2018 sa na našej škole uskutočnila Vianočná
akadémia, na ktorú sme sa všetci tešili. Boli sme zvedaví, čo si pre
nás naši študenti pripravili.
A veru mali sme sa na čo tešiť.
Nielenže sme si vypočuli nádherné piesne, ale nás čakalo aj
prekvapenie v podobe hudobného čísla s obyčajným pohárom či
gitarové sóla. Vrcholom podujatia bola ukážka z muzikálu Mníšky o tom, čo sa stane, keď si mníšky idú zahrať "mariáš" do susedného
kláštora...
Prítomným hosťom, ale najmä všetkým účinkujúcim ďakujeme za
odvedenú prácu a už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie.
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Na potulkách Berlínom
V pondelok 5. februára sa delegácia z našej školy vybrala smer
Berlín. Na meškajúce lietadlo si síce museli chvíľu počkať, nič to však
nemenilo na ich nadšení a očakávaní nových zážitkov.
Najskôr si pozreli centrum mesta - počnúc Brandenburskou bránou sa
vybrali po známej Unter den Linden až k Berlínskemu dómu a
nechýbal ani Alexanderplatz.
Poobede ich však čakalo významné stretnutie. Na Veľvyslanectve SR
ich prijal sám pán veľvyslanec Peter Lizák.
O čom sa rozprávali a ďalšie zážitky z Berlína vám prinášame
v rozhovore s Matejom Pavlíkom v tomto ŠH.
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Návšteva z Ruskej federácie
Koncom januára navštívila našu školu lektora z Belgorodskej
univerzity.
Že ste o takej ešte nepočuli?
Belgorod je ruské mesto, nachádzajúce sa cca 700 km južne od
Moskvy s približne 450 000 obyvateľmi.
Pani lektora k nám prišla spolu s p. Tatianou Dronskou z ruského
Centra vedy a kultúry v Bratislave.
Prednáška bola určená najmä starším študentom, keďže jej súčasťou
bola aj propagácia univerzity. A že nejde o nejakú malú školu.
Univerzita je veľká, bohatá a jej súčasťou je sedem fakúlt, okrem
iného s technickým, pedagogickým, lekárskym, jazykovým, či
medzikultúrnym zameraním. Súčasťou univerzity je študentský
domov, športový komplex, ale aj botanická záhrada.
Pani Dronská tiež vysvetlila našim študentom, aké sú možnosti na zisk
štipendia na štúdium v Rusku.
Hosťom ďakujeme za návštevu a už teraz sme zvedaví, či kroky
niektorých z vás povedú za štúdiom aj do Ruska.
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Ondrej na návšteve Moskvy
Ešte v decembri sme vás informovali o úspechu nášho maturanta
Ondreja Bagačku, ktorý sa zapojil do celoslovenskej súťaže
Veľvyslanectva Ruska na Slovensku. Umiestnil sa na 3. mieste,
pričom prví piati výhercovia získali pobyt v Moskve.
Prešlo niekoľko dní a v posledný predvianočný týždeň odcestoval
Ondrej spolu s ďalšími študentmi z Trenčína, Prešova a Kamenice nad
Cirochou do Moskvy. Čakal na nich bohatý program. Samozrejme,
navštívili najznámejšie pamiatky a krásy Moskvy, ako je Kremeľ a
Červené námestie, či komplex na Poklonnej hore. Okrem toho ich
čakalo Múzeum kozmonautiky a aj návšteva Moskovského cirkusu.
Svoju návštevu Moskvy si evidentne užili a my máme obrovskú
radosť, že medzi víťazmi a návštevníkmi bol aj náš študent.
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Príma hodnotí
Páči sa mi na tejto škole, lebo je to tu také voľnejšie, cez prestávky
môžeme ísť von a tiež si aj môžeme ísť niečo kúpiť do bufetu. (Janko)
Za prvý mesiac sa mi táto škola zdá byť veľmi dobrá. Sú tu úžasní
učitelia, ktorí aj naučia, ale aj sa snami zabavia. Taktiež máme super
triedu. Všetci sme kamaráti, nikto nikoho neodsudzuje. Nikdy som si
nemyslela, že budem mať kamarátov aj z iných tried, ale práve starší
žiaci sú veľmi kamarátski a už som sa zoznámila s viacerými. Super sú
tu aj obedy, je to tu úplne iné, ako na mojej minulej škole. (Melany)
Páči sa mi na tejto škole preto, že sú tu dobrí učitelia a cez prestávky
môžeme chodiť na dvor. (Dominik)
Je tu dobrý golf, cez prestávky môžeme ísť na dvor, sú tu dobrí
učitelia, je tu dobrý výber obedov, bufet, a v triede máme interaktívnu
tabuľu. (Tomáš)
V škole sa mi páči, máme interaktívnu tabuľu,, možnosť ísť cez
prestávky na dvor, sú tam hojdačky. Máme aj simulátor na golf. Mám
výbornú triedu. (Hanka)
Na začiatku školského roka nás privítali živou hudbou, čo bolo veľmi
milé, lebo na minulej škole sme nič také nemali. Keď sme išli do
triedy, pripadalo mi to ako bludisko, ale rýchlo som si zvykol. Na tejto
škole sa mi páči, lebo je tu iný prístup, ako na bývalej škole a to nielen
v učení, ale aj v tom, že cez prestávky môžeme ísť na dvor. Dobré je aj
to, že tu máme bufet, v mnohých triedach sú interaktívne tabule. Táto
škola je dobrá aj preto, že je tu golfové ihrisko.
Dobré je aj to, že tu môžeme cez prestávky použiť mobil a isť na
chodbu, v minulej škole sme to nemohli. (Oliver)
Toto je pre mňa super škola, všetko sa mi tu páči.
Všetko je tu úžasné! Celá táto škola je supiško. Mám ju rada kvôli
obedom, pretože: 1.obedy sú tu eňo.ňuňo, 2.ja som celiatička a tie
normálne obedy nie sú bezlepkové, tak mi teraz objednávajú
bezlepkové jedlá, takže som rada, že to len tak nenechali, ako na iných

školách. 3. Kvôli super spolužiakom a učiteľom, 4. Môžeme sa bez
strachu a s úsmevom spýtať učiteľov na hocičo. Ochotne nám
odpovedia a pomôžu. 5. Prestávky môžeme tráviť vonku a mobily
môžeme mať pri sebe.
Táto škola je tá najlepšia škola na svete. (Majka)
Je tu super, lepší prístup učiteľov, prestávky vonku, vtipní spolužiaci,
bezbariérové priestory.
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Veľká noc
zvyky a tradície:
Obdobie Veľkej noci je v kresťanstve najvýznamnejším a
najdôležitejším sviatkom cirkevného roku. Pôvod sviatku pochádza zo
starožidovského sviatku pésah (obchádzanie). Veľká noc sa slávi prvú
nedeľu, po prvom splne mesiaca, po jarnej rovnodennosti.
Veľkonočná nedeľa je pohyblivým sviatkom a môže pripadnúť na čas
od druhej polovice marca do konca apríla.
V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje
spojené s príchodom jari, obrady vykonávané počas tohto obdobia
patria k obradom prechodu. Prosperitné a magické úkony mali
zabezpečiť dobrý začiatok hospodárskeho roka, hojnosť, prosperitu a
zdravie ľudí a dobytka. Množstvo prostriedkov využívaných v
pohanských obradoch prevzalo kresťanstvo a používajú sa aj v
súčasnosti: svätenie vody, zelene, potravín a zapaľovanie ohňa. K
typickým obradovým jedlám patrí vajce, ktoré symbolizovalo
znovuzrodenie a vo Veľkonočný pondelok ním boli obdarovávaní
kúpači. Veľkonočná nedeľa ukončovala štyridsaťdňový pôst, na
rannej omši sa posväcovali jedlá. Veľkonočný pondelok je
posledným dňom sviatku Veľkej noci. Tento deň je spájaný s
takzvanou kúpačkou (východné Slovensko.), šibačkou (západné
Slovensko.).
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Adiho úspech zo Soči
Počas minulého týždňa sa v dejisku minulej zimnej olympiády v Soči
uskutočnil už 45. ročník juniorských Majstrovstiev Európy v karate.
Náš druhák Adi Gyurik mal pred sebou náročnú úlohu - obhájiť
minuloročné zlato z bulharskej Sofie.
Bojoval skutočne zo všetkých síl a nielen pravidelný tréning, ale aj
jeho vytrvalosť, ambicióznosť a túžba po víťazstve ho hnali do finále.
Tam sa stretol s írskym súperom, ktorého porazil a tým obhájil
majstrovský titul a domov tak opäť priniesol zlatú medailu. Adi, všetci
sme na teba veľmi hrdí a tešíme sa z tvojho úspechu.
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Náš Adi je oceneným športovcom
Vo štvrtok 21.12.2017 sa náš druhák Adi Gyurik zúčastnil
slávnostného odovzdávania cien pre najúspešnejších športovcov
Bratislavského kraja za rok 2017.
Nebol tam náhodou.
Sám si prišiel z rúk primátora Bratislavy Iva Nesrovnala prevziať
jednu z cien. Adi, ktorý je úspešným slovenským juniorským
reprezentantom v karate - kumite, získal osobitnú Cenu primátora.
Adi, blahoželáme ti, zaslúžiš si to.
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