
              Číslo: II.Číslo: II.
                                  
                  

                                          Lopejík
                  

  

ŠKOLSKÝ ČASOPISŠKOLSKÝ ČASOPIS
        

     VO FEBRUÁ     VO FEBRUÁRI JE LEPŠIE VIDIEŤ JE LEPŠIE VIDIEŤ  
HLADNÉHO VLKA NA POLI, AKO ROĽNÍKAHLADNÉHO VLKA NA POLI, AKO ROĽNÍKA  
                   V KOŠELI!                 V KOŠELI!

   NAŠE ŠKOLSKÉ HVIEZDIČKY!   NAŠE ŠKOLSKÉ HVIEZDIČKY! 

                              ŠIKOVNÍ DRUHÁCI!!



HISTÓRIA ŠKOLY SSOUh ŽP a.s.

. 

Historický vývoj železiarstva v našom okolí najmä v Hronci, Piesku a Podbrezovej začiatkom 19.storočia vyústil 
do vzniku komplexu železiarní známom pod menom „ Hrončiansky komplex". Výučba učňov pre potreby 
podniku bola do konca 30. rokov vecou súkromných podnikateľov. Uskutočňovala sa cez živnostenské formy 
výučby. Organizovaná príprava mládeže na robotnícke povolania bola zabezpečovaná v závodnej učňovskej 
škole v Podbrezovej. V banskej a hutnej účastinnej spoločnosti na Piesku začala 12.10.1937.V tomto roku bolo 
prijatých prvých 37 chlapcov pre potreby Štátnych železiarní v Podbrezovej. Výučba prebiehala v závodnej 
učňovskej škole podľa platných učebných plánov. Do roku 1944 absolvovalo školu približne 200 chlapcov.

Od 1.1.1951 bol závod Piesok vyčlenený zo Stredoslovenských železiarní a z neho bol vytvorený samostatný 
podnik. Od 1.9.1957 vzniklo Odborné učilište Piesok, ktoré sa v roku 1978 pretransformovalo na Stredné 
odborné učilište Piesok. Do jeho pôsobnosti bolo zaradené miestne odlúčené pracovisko v Podbrezovej.

V školskom roku 1985/86 bolo s MOP Podbrezová utvorené SOU hutnícke Podbrezová, ktoré sa od septembra 
presťahovalo do komplexu nových budov.

V júni 1996 na základe delimitačného protokolu sa SOU strojárske Piesok zlúčilo s SOU hutníckym Podbrezová.

Od 1.9.2003 sa SOU hutnícke pretransformovalo na súkromné učilište a jeho zriaďovateľom sa stali Železiarne 
Podbrezová a.s.

Za toto obdobie na našej škole vyštudovalo viac ako 8000 študentov

Z uvedených faktov vyplýva, že naše SSOUh je priekopníkom v racionalizácii SOU. 
Zabezpečujeme potreby regiónu Horehronia na základe požiadaviek rodičov a trhu práce.



Vyhodnotenie celoškolskej súťaže praktických zručností a odborných 
vedomostí žiakov druhých ročníkov , v učebných a štúdijných odboroch:

           - 22 62 4 02 hutník operátor pre Tvk
           - 2413 4 00  mechanik strojov a zariadení
           - 2266 2 02 mechanik opravár stroje a zariadenia

S cieľom súťaže rozvíjať odborno-praktické schopnosti , upevňovať vedomosti ,
 zručnosti a návyky , viesť žiakov k zodpovednosti a k samostatnej činnosti , vyhlásila R-SSOU-H  
ŽP a.s. v mesiacoch, november-december súťaž o najlepšieho žiaka.Súťaže sa zúčastnilo
celkovo 36 žiakov . Žiak Ján Živor sa súťaže nezúčastnil z dôvodu práce-neschopnosti , 2 žiaci
súťaž nedokončili.

Výsledky podľa jednotlivých skupín :

2413 4 00 Mechanik strojov a zariadení              2.B        MOV : Kňazovický

 Por.č.          Meno žiaka Test  Výr. Body Poradie Poznámka
    1. Bartoš Lukáš 12 79 91 6  
    2. Drinka Juraj 7 90 97 4  
    3. Košík Michal 15 69 84 7  

     4. Poprovský Erik 12 99 111 2  
    5. Sitarčík Martin 19 75 94 5  
    6. Sitarčik Michal 14 96 110 3  
    7. Sojak Peter 12 110 122 1  
    8.        

2413 4 00 Mechanik strojov a zariadení              2.A        MOV : Kováč

 Por.č.          Meno žiaka Test  Výr. Body Poradie Poznámka
    1. Auxt Ivan  13 101 114 4  
    2. Bartoš Emil 11 13 24 9  
    3. Gorej Igor  10 74 84 6  
    4. Harvanka Patrik 13 49 62 8  
    5. Kubove Štefan 10 92 102 5  
    6. Spišiak Marek 7 64 71 7  
    7. Švihra Michal 10 125 135 1  
    8. Varga Martin 12 118 130 2  
    9. Wiener Ján  12 114 126 3  



2262 4 02 hutník operátor pre Tvk             2.B        MOV : Komora

 Por.č.          Meno žiaka Test  Výr. Body Poradie Poznámka
    1. Andreuti Miloš 15 104 119 1  
    2. Dunajský Juraj 10 68 78       8=9  
    3. Engler Boris 12 63 75 10  
    4. Gráfik Dušan 10 96 106 4  
    5. Kereň Martin 14 90 104 5  
    6. Lopejský Martin 12 104 116 2  
    7. Rehula Milan 12 72 84       6=7  
    8. Sojak Tomáš 8 104 112 3  
    9. Srnka Tomáš  11 67 78       8=9  
   10. Stieranka Lukáš  10 74 84       6=7  
   11. Toth Jakub  10    Nedokonč
   12. Záhorec Michal  8    Nedokonč
   13. Živor Juraj         Nemoc

2466 2 02 Mechanik opravár strojov a zariadení       2.C        MOV : Lvomský

 Por.č.          Meno žiaka Test  Výr. Body Poradie Poznámka
    1. Bošeľa Michal 6 56 62 7  
    2. Čonka Miroslav 10 83 93 4  
    3. Danko Patrik 12 56 78 6  
    4. Margeta Vladimír 7 72 79 5  
    5. Mikloško Tomáš 10 47 57 8  
    6. Mulha Juraj 7 90 97 3  
    7. Poprovský Marek 9 112 121 1  
    8. Stieranka Marek 9 97 106 2  

Najvätší počet bodov ziskali :    1.  Švihra Michal    2.A    
        2. Varga Martin     2.A
        3. Wiener Ján        2.A

Vecné odmeny (knižky) budú žiakom odovzdané pri vydávaní 1/2 roč.vysvedčenia.

V Podbrezovej 11 januára 2007

Vypracoval :HMOV Jozef Zákalický 



                                         POZVÁNKA NA 

         ŠKOLSKÝ PLES

       Milí spolužiaci dňa 22.2.2007 usporiada naša škola   I. Valentínsky ples, na ktorý Vás 
srdečne pozývame. 
Program: l. Slávnostné otvorenie o 16.00 hod. – riaditeľka školy 
                 2. Krátke ukážky tancov : spoločenské tance - súrodenci Majka a Marek Bílekovci
                                                           hip-hop  - členovia hip-hopového klubu AJKA v Brezne 
                                                           pod vedením Niny Vengerovej a Mišky Giertlovej.
            
               3. Diskotéka 
               4. Záver o 22.00. hod. 

Vstupné :  50,- Sk ,jeden lístok! V cene je zahrnuté občerstvenie. Vstupenky si môžete 
zakúpiť od 
                                    17.1.2007 v školskom bufete.

        Veríme, že spoločne s Vami sa nášho Školského plesu zúčastnia aj Vaše priateľky, 
priatelia..., ktorých  pozývame medzi nás.

        Prispejte aj Vy k super nálade, zábave.Využite príležitosť stráviť štvrtkové popoludnie 
v spoločnosti v ktorej sa nebudete nudiť.      

               

          Plán na školský rok 
               2006/2007

Školský ples(22.2.07-streda)- Žiaci budú mať príležitosť pozvať si na ples partnerov. Vstupné na ples je 
50,-SK. V cene je večera, občerstvenie, nealkoholické nápoje...

Športové súťaže(1.6.07-piatok)-súťaže sa uskutočnia v rámci vyučovania a najlepší športovec získa 
peknú cenu...

Hľadanie veľkonočných vajíčok(4.4.07.-streda)-tradície zo západnej Európy. Po škole sa budú hľadať 
farebné vajíčka. Víťaza čaká prekvapenie... 



             Slnečné   horoskopy
         (na celý rok 2007)

Býk
Vládnúcou planétou tohoto znamenia je Venuša. Ľudia narodení v znamení Býka sú 
vytrvalí, dôslední, tvrdošijní, praktickí a rozhodní, majú zmysel pre tvorivú prácu a 
kreatívny prístup k všetkému s čím sa stretnú. Sú to realisti stálej povahy,dosť 
konzervatívnych názorov, nikdy nerobia ukvapené rozhodnutia. S náhlymi zmenami 
vo svojom okolí sa vyrovnávajú veľmi ťažko. Svoje ciele majú jasné a usilovne na 
nich pracujú. Stoja nohami pevne na zemi a radi si užívájú radostí života, málokedy 
sa však zaoberajú nepraktickými záležitosťami. V povahe majú šetrnosť, ale nie sú 
lakomí. Nezvyknú sa chovať výstredne, peniaze pre nich predstavujú prostriedok k 
dosiahnutiu pohodlia a komfortu. Ľudia Býci sú podnikaví, ale zároveň dosť 
ťažkopádni a leniví, takže im dlho trvá kým sa do niečo pustia. Avšak, keď už sa raz 
rozhodnú tak idú neúnavne za svojim cieľom. Peniaze investujú do vecí s trvalou 
hodnotou ako sú nehnuteľnosti a šperky. Býci sú značne tvrdohlaví, čo si ale veľmi 
neradi priznávajú, pretože sami seba vidia ako rozumné bytosti. Skúsenosti sú pre 
nich dôležitejšie než rady, potrebujú sa učiť na vlastných chybách aj navzdory 
utŕženým ranám. Býci majú kľudnú povahu, zriedka sú impulzívni. Ak sa v nich však 
hnev hromadí dlhšiu, alebo sú v strese ich výbuchy zlosti sú deštruktívne. Majú 
sklony vidieť svet čierno-bielo a často sa nesnažia nachádzať príčiny, jednoducho 
prehliadajú súvislosti. Keďže ich vládcom je planéta Venuša, zakladajú si na estetike, 
dokážu vykúzl Neziť ten najútulnejší domov aký si len viete predstaviť

Baran   . 

Vládnúcou planétou je Mars. Ľudia narodení v tomto znamení sú veľmi živí, plní 
energie, prekypujú silou a spontánnosťou. Vo svojom okolí vyvolávajú dojem, že 
ich energia je nevyčerpateľná. Na svet sa pozerajú racionálne a čo nedokážu 
zachytiť zmyslami, to pre nich neexistuje. Výrazne sa u nich prejavuje túžba po 
vodcovstve, ako v zamestnaní, tak aj medzi priateľmi. Nachádzajú potešenie v 
ovládaní druhých, pretože chcú byť vo všetkom prví, sú ambiciózni a cieľavedomí, 
ale zároveň aj značne egoistický. Majú neobyčajne pevnú vôľu, vedia byť značne 
tvrdohlaví a len veľmi neradi si priznávajú chybu. Sú veľmi nesnaživí a dokážu sa 
presadiť kdekoľvek a v akejkoľvek oblasti. Vo svojom snažení sú veľmi vytrvalý, a 
neodradí ich žiadna porážka. Milujú všetky formy rizika a dobrodružstva, konajú 
veľmi impulzívne a bez rozmyslu. S potešením predvádzajú svoju fyzickú silu, 
ktorú musia pravidelne ventilovať. Diplomacia, stratégia či objektívnosť nie je ich 
silnou stránkou, skôr pôjdu hlavou proti múru ako by mali ustúpiť. Nikdy príliš 
nerozmýšľajú nad následkami a neuvažujú do budúcna. Nemajú zábrany vysloviť 
svoj názor, avšak majú sklony k preháňaniu, vidieť veci čiernobielo. Nevedia 
klamať a sú naozaj taký, ako ich vidíme. Ak sú odmietnutý v práci či v láske 
znášajú to veľmi ťažko. Ak je Baran vaším priateľom, vážte si to, pretože v núdzi 
môžete počítať s jeho pomocou. Ako priatelia vedia byť veľmi lojálny a spoľahlivý. 
Barani sú známi svojou veľkou odvahou. Nezriedka sa púšťajú do nových 
záležitostí s vervou a entuziazmom.

 Rak

Keď pozorujeme chovanie raka v prírode, zistíme, že k cieľu sa nikdy nepribližuje 
priamočiaro, ale oblúkom. Keď sa ku koristi priblíži jeho klepetá, pevne ju zovrie a 
už nepustí. Ľuďom narodeným v znamení Raka, vládne Mesiac, vďaka ktorému 
bývajú silne emocionálni, ovplyvniteľní a ľahko podliehajú náladám. Raci sú vo 
svojom vnútri veľmi jemní a citliví ľudia, romantickí a často ľahko zraniteľní. Preto 
svoje city možno až prehnane chránia a uzatvárajú sa pred vonkajším svetom do 
svojho panciera. Poväčšinou sú to ľudia veľmi rodinne založení. Dokážu prejaviť 
neuveriteľnú odvahu, ak milovanému človeku hrozí nebezpečie. Sú často veľmi 
ostýchaví. Odmietnutia sa boja viac než všetky ostatné znamenia. Raci sú taktiež 
veľmi podozrievaví, preto svoje skutočné „ja“ odhalia len takému človeku, ktorého 



si dobre overia, a pri ktorom sa cítia maximálne bezpečne. Rak ťažko znáša tvrdú 
kritiku, nech už je oprávnená alebo nie. Pretože sa Rak neustále pohybuje medzi 
snom a skutočnosťou, môže sa ostatným ľuďom zdať flegmatický. V skutočnosti je 
veľmi húževnatý, schopný obdivuhodnej sily a vôle, nikto ho nedonúti robiť to, čo 
on sám nechce. Raci v živote usilujú o pocit bezpečia a istoty a svoje domovy často 
považujú za jediné útočisko pred okolitým svetom. Obidve pohlavia tohto znamenia 
majú silne vyvinutý materinský či otcovský pud. Milujú svoje deti a dlho nad nimi 
držia ochrannú ruku. Výnimočne môžu mať niektorí Raci úplne opačné reakcie, 
opovrhujú rodinným životom, v skutočnosti však utekajú pred tým, čo nemôžu 
získať. Obvykle Rak trpí pre svoj pôvod a minulosť, je dosť sentimentálny, utápa sa 
v svojich spomienkach. Má náklonnosť k starým zvyklostiam, starožitnostiam a 
kuriozitám, teda ku všetkému, čo pripomína minulosť. Veľmi dlho si tiež uchováva 
svoju predstavu z detstva. Nedokáže nič vyhodiť, pretože s každou vecou je spojená 
určitá spomienka. Veľkým problémom ľudí narodených v tomto znamení je znížená 
adaptácia na skutočnosť. Ak je táto skutočnosť príliš silná a tvrdá, môže sa stať, že 
sa uzavrú do svojich snov a prestanú sa zaujímať o vonkajší svet. Raci majú sklon 
dlho a hlboko premýšľať nad chybami, ktorých sa dopustili, namiesto toho, aby 
neúspech striasli a chopili sa ihneď ďalšej príležitosti. Nehľadiac na množstvo 
peňazí na konte, nikdy sa Rak necíti úplne finančne zabezpečený. Neustále hromadí 
majetok proti budúcej imaginárnej pohrome. Keď vám povie, že je na mizine, 
znamená to, že mu zostáva ešte niekoľko tisícoviek. Nikto iný nedokáže tak dobre 
hospodáriť s financiami ako Rak. 

Blíženci
Vládnucou planétou je Merkúr. Znamenie Blížencov je symbolizované mýtickými 
dvojčatami Castorom a Polluxom, po ktorých sú zároveň pomenované hviezdy v 
súhvezdí Gemini. Pre blížencov je charakteristická rôznorodosť a nestálosť. 
Vládnúcou planétou vzdušného znamenia Blížencov je Merkúr, ktorý im dodáva 
silu a vedie ich k tomu, aby v dobrom zmysle využíval svoje všestranné nadanie. 
Blíženci sú milí, príjemní, okúzľujúci, originálni, vynaliezaví a najmä výreční 
ľudia. Veľmi výrazným rysom ich povahy je veľká zvedavosť, ktorá im môže 
spôsobiť v živote nemalé problémy, lebo ich neustále ženie ďalej do nových 
dobrodružstiev bez ohľadu na to koľko nedokončených záležitostí zanechávajú za 
sebou. Priveľmi rýchlo sa nadchnú pre všetko nové, ich záujem však veľmi rýchlo 
poľaví. Zväčša nebývajú dôslední. Ich myšlienkové procesy sú rýchle, no často dosť 
povrchné. Chcú mať čo najširší rozhľad, chýba im však vôľa zotrvať, preto majú 
väčšinou veľa poznatkov z najrôznejších oblastí a mnoho záujmov. Sú to veľmi milí 
a pohotoví spoločníci. Často neodolajú pokušeniu "prifarbiť' a zdramatizovať 
nejakú príhodu či zážitok. Ľudia narodení v znamení Blíženca majú nevšednú 
predstavivosť a flexibilitu. Niekedy je pre ostatné znamenia ťažké udržať s nimi 
krok. Majú výborný zmysel pre humor a diplomaciu. Radi všetko analyzujú a 
prehodnocujú. Ich veľká zvedavosť ich núti nahliadať do všetkého čo ešte 
neprebádali. Ďalším charakteristickým rysom je čulosť a radosť zo života, ktorá ale 
ide ruka v ruke s povrchnosťou. Príliš rýchlo a bez hlbšieho rozmýšľania sú ochotní 
vymeniť staré dobré veci za nové, a často to neskôr ľutujú. Sú to ľudia náladoví a 
vrtošiví, ktorí sa v zlej nálade často dopúšťajú hrubých, detinských a nerozumných 
činov. Ďalšími výraznými negatívnymi vlastnosťami je pokrytectvo a 
nedisciplinovanosť. Ich najbližší majú niekedy pocit, ako by v ich duši prebývali 
viacerí ľudia. Môže za to ich náladovosť, no i istá vnútorná rozpoltenosť. Sú často 
pre svoje okolie veľmi nevypočitateľní. Ľudia narodení v tomto znamení majú 
skvelú prispôsobivosť. Nebývajú sentimentálni a nelipnú na starých spomienkach, 
ľuďoch a veciach. Blíženci sa zvyknú riadiť viac rozumom než citom, a to dokonca 
do takej miery, že sa zavše snažia svoje city eliminovať. Je veľmi obtiažne pripútať 
Blíženca k jednému miestu. Radi cestujú a spoznávajú nové miesta a kultúry. Sú 
veľmi mentálne obratní a často sa začnú angažovať hneď v niekoľkých 
záležitostiach naraz. Zriedkavo však dotiahnu do konca aspoň jednu z nich. Radšej 
sa pustia znova do niečoho nového. To vedie k tomu, že sa na nich nedá príliš 
spoliehať. Často cítia, že by boli radi na dvoch miestach súčasne. Ich vášeň pre 
zmenu sa môže veľmi rýchlo zmeniť v nestálosť.



Lev

Lev, to je kráľ divočiny, ktorý vládne všetkým zvieratám. Má kráľovský a heroický 
charakter, silnú vnútornú potrebu neustále niekoho a niečo prekonávať. Je to 
znamenie ohňa, žiary a tvorivej energie. Vládnúcou planétou je Slnko, ktoré Levom 
dáva ctižiadostivosť a vznešené úmysly. Ľudia narodení v znamení Leva väčšinou 
nemusia vynakladať toľko úsilia, ako ostatné znamenia, aby dosiahli vytýčený cieľ. 
Aby ste si mohli urobiť konkrétny obraz o povahe tohto znamenia, predstavte si 
Leva, ktorý prenasleduje svoju korisť. Jeho telo je pripravené ku skoku, no výraz 
jeho tváre ostáva chladný a kľudný. Tichúčko striehne na ten správny okamih, aby 
mohol zaútočiť na svoju korisť a samozrejme zvíťaziť. Levy neznesú pocit 
porazeného, preto vynaložia veľkú energiu na to, aby sa mohli druhým predviesť 
vždy v tom najväčšom svetle. Ľudia narodení v znamení Leva bývajú sebaistí, silní, 
túžia po plnohodnotnom živote plnom dobrodružstva. Svoje kvality radi 
predvádzajú pred veľkým obecenstvom. Iba máloktoré znamenie sa s nimi môže 
porovnávať pokiaľ ide o radosť zo života a osobnú vitalitu. Planéta Slnko obdarila 
svojich zverencov veľkou dávkou optimizmu a nezávislosti. Majú otvorenú, 
priamočiaru povahu. Sú to rodení bojovníci, temperamentní a neohroziteľní. No 
zavše i trochu ľahkomyseľní a domýšľaví! Často bývajú vzťahovační, egocentrický, 
trúfalí až drzí a tiež nezriedka aj tvrdohlaví vo veciach ktoré si zaumienia. 
Nenávidia priemernosť, malichernosti a klamstvo. Čo sa týka ich ctižiadosti, vedia 
byť až nenásytní. Málokedy by sa však uchýlili k nečestnému boju, či intrigám. Oni 
to nepotrebujú. Dávajú prednosť otvorenému a čestnému jednaniu. Človek 
narodený v znamení Leva je často impulzívny a veľmi ľahko sa nechá uniesť 
svojimi pocitmi. Nezriedka víťazí nad svojimi protivníkmi vďaka sile svojej 
magnetickej osobnosti. Ak sa aj snaží manipulovať s ľuďmi v osobnej, pracovnej 
alebo spoločenskej oblasti, robí to veľmi nepozorovane. K najväčším záporom 
znamenia Lev patrí azda ľahostajnosť a mierna povrchnosť. Bezohľadne ignorujú 
vlastné chyby a to s takou prirodzenosťou, že o nich sami ani väčšinou nevedia. 
Akonáhle sa títo ľudia stanú obeťou svojich vlastných nedostatkov, môže to 
niekedy dopadnúť i katastrofálne. Ich zdravá pýcha sa zmení v aroganciu, 
veľkorysosť v márnotratnosť a ich suverénnosť a sebaistota v obyčajnú hlúpu 
vystatovačnosť. V prípade neúspechu v partnerskom vzťahu i v zamestnaní prehru 
prežívajú omnoho silnejšie než ostatné znamenia. Lev si rád pestuje svoj 
individualizmus vyplývajúci z nepochopenia okolia. Osoby, ktorých vládcom je 
Slnko nepoznajú kompromisy, veci i ľudia okolo vnímajú buď čierne alebo biele. 
Do vienka im bola daná silná a nemenná povaha, takže len veľmi ťažko sa niekomu 
podarí odchýliť Leva od vopred určenej cesty, no oni veľmi presvedčivými gestami 
dokážu ľahko ovplyvniť druhých. Ľudia tohto znamenia sú rodenými vodcami. Ich 
najväčším negatívom je ješitnosť. Sami seba považujú za zbožie najvyššej kvality, a 
i keď od ľudí veľa vyžadujú, sami tiež veľa dávajú. 

Panna
Symbol tohoto znamenia neskorého leta vypovedá o čistote zožatej pôdy, preto toto 
znamenie charakterizuje postava dievčaťa so snopom klasov. Je to skôr 
materialisticky založené znamenie, ktoré nestráca čas snívaním, sentimentalita 
určite nebude patriť k ich typickým vlastnostiam. Planéta Merkúr, ktorá je vládcom 
znamenia Panny a Blížencov, pôsobí na obidve znamenia rozdielne. Merkúr 
znamenie Panny riadi praktickejšie ako ľahkomyseľné znamenie Blížencov. Toto 
zemné znamenie v širšom slova zmysle predstavuje sebaanalýzu, sebadisciplínu, 
úzkostlivú presnosť, kritiku, uzavretosť a zdržanlivosť. Všetci ľudia, ktorí sa 
narodili v tomto znamení, majú dobré rozlišovacie schopnosti, sú praktickí, 
usilovní, inteligentní a systematickí. Sú založení veľmi racionálne, stoja nohami 
pevne na zemi, majú zodpovedný prístup k životu a značný zmysel pre poriadok či 
súlad. Ľudia v znamení Panny by si mali život i svoje ciele čo najviac zjednodušiť, 
inak sa môže stať, že pohrúžia do takého množstva podrobností, ktoré ich myseľ 
nebude schopná obsiahnuť, doslova sa utopia v detailoch, zatiaľ čo im celok unikne. 
Dobre sa pre nich hodí príslovie „pre stromy nevidieť les“. Čím menej drobností ich 
bude zaťažovať, tým väčšiu budú mať kapacitu pre zvládnutie vyšších cieľov. 
Panny sú starostlivé, obozretné, skôr nesmelé a opatrné, obdarené bohatou 
fantáziou. Majú silne vyvinutý rozum s analytickými schopnosťami, vynaliezavého 
ducha a vďaka svojim vlastnostiam môžu riešiť zložité úlohy a objavovať zložité 



systémy. Sú neustále v strehu, a preto sa len veľmi ťažko dajú preľstiť. A čo určite 
neznesú, je kritika ich počínania. Časté sú tiež ich obavy, že budú nesprávne 
pochopené, neveria intuícii, otvorenosti, a skôr ako sa pre niečo rozhodnú, chcú si 
všetko poriadne rozmyslieť. Ľudia narodení v Panne majú bystrú myseľ, ktorá sa 
neukľudní, pokiaľ sa nedozvedia všetko o tom, čo chcú poznať. Bývajú nepokojní, 
uzavretí, roztržití, naivní až cynickí a často im chýba sebadôverou. Sú úzkostliví a 
nároční čo sa týka práce, jedla, zovňajšku i milostných záležitostí. Títo ľudia 
neplytvajú náklonnosťou ani peniazmi. Sú konzervatívni vo výdajoch, nikdy 
neutrácajú viac, ako musia. Nechcú byť nikomu zaviazaní ani na nikom závislí. 
Majú radi pravdu, dochvíľnosť, hospodárnosť, naopak neznášajú vulgárnosť, 
lenivosť, prehnaný sentiment a neporiadok. Ľudia v Panne sú spravidla tolerantní, 
ale ak sú zaslepení k svojim vlastným chybám, môže sa veľmi ľahko stať, že budú 
ešte zaujatejší, než tí, ktorí ich kritizujú

   

      FUTBAL OKOM TRÉNERA BUDOVCA!



1. Kedy ste začal so športom a ktorý šport vás najviac oslovil?
Ako 6 ročný som začal hrávať v zime súťažne hokej a ako 10 ročný futbal. V  14 rokoch som musel kvôli 
trom vážnym zraneniam s hokejom skončiť a hrával som už len futbal.

 
      2.   Trénujete starší dorast, môžete stručne zhodnotiť účinkovanie vášho mužstva v jesennej časti ?

Družstvo skončilo po jesennej časti na 11. mieste s počtom 20 bodov, čo je doposiaľ najlepšie umiestnenie 
v jesennej  časti  trojročného  účinkovania  v 1.lige.  Z môjho  pohľadu  môžem  povedať,  že  účinkovanie 
mužstva bolo priemerné, keď sme striedali dobré zápasy so slabšími. Najväčšie problémy nám robí finálna 
fáza a herná disciplína.
3. Ako chcete tento problém vyriešiť?
Najjednoduchšie by bolo kúpiť nových hráčov, no naším cieľom je vyťažiť zo súčasného kádra čo najviac, 
lebo hráči majú potenciál zlepšovať sa a plynulo prejsť  do kategórie seniorov. Či sa im to podarí záleží len 
na  ich prístupe  a cieľavedomosti.  No aj  napriek  tomu budeme počas  zimnej  prípravy testovať  nových, 
vytypovaných  hráčov  plus  hráčov  z mladšieho  dorastu  J.  Kubašiaka  a M.  Béreša   a uvidíme,  či  budú 
prínosom pre naše mužstvo.
4. Aké sú vaše plány v zimnom prípravnom období?
Zimné prípravné obdobie začalo 8.1. 2007. V januári je zamerané hlavne na rozvoj kondičných schopností . 
Naplánované máme týždňové kondičné sústredenie v domácich podmienkach a tri prípravné zápasy. Druhá 
časť zimnej prípravy má už špecifický charakter, čiže je zameraná na činnosti s loptou a vyvrcholí herným 
sústredením v Bernolákove. 
5. Môžete nám povedať vaše ciele do jarnej časti súťaže?
Jednoznačne sa chceme vyhnúť boju o záchranu a v tabuľke sa umiestniť čo najlepšie , čo je podľa môjho 
želania do 10 miesta.
6. Aké sú vaše plány ako pedagóga na našej škole?
Našim cieľom je zvyšovať úroveň športových tried a dotiahnuť čo najviac talentovanej mládeže.
7. Kedy sa chcete oženiť?
Ženiť sa v najbližšom čase nechystám .
8. Čo vás vedie k tomuto rozhodnutiu?
Priateľka v cudzine a nerád by som predbehol svojich mladších kolegov Kvačkaja a Čiefa.

 








Slovo na záver od p. riaditeľky 

Milí žiaci,

Jedna z múdrych pedagogických teórií hovorí, že ak má človek úspech ,pripisuje ho sebe: „ to 

ja som dobrý, múdry, schopný ...“ Zabudne na mamu, ktorá pripravila raňajky, pani kuchárku, 

ktorá navarila obed, brata, sestru, otca, ktorí upratali, len aby sa mohol učiť.  „ To ja“! Keď je 

človek neúspešný, hľadá vinu mimo seba. Ja za to nemôžem. To pán učiteľ, učiteľka na mne 

sedia , učivo je ťažké, rodičia mi nevytvoria podmienky. To oni“! Skúste sa zamyslieť nad 

vyslovenými slovami, za krátky čas pôjdete domov k rodičom s   vizitkou vašej práce - 

polročným vysvedčením. Môžete si povedať že aj trojka je dobrá, najmä ak je s ňou človek 

spokojný a vie že odráža pravdivo úroveň jeho vedomostí. Väčšina žiakov našich  škôl sa 

blíži skôr ku priemeru, alebo má ešte slabšie výsledky s komentárom : „no čože veď je ešte 

len polročné hodnotenie“. 23.1.2007 sa uskutočnila klasifikačná porada, ktorá ukázala ,kto 

a ako pristupoval k plneniu svojich povinností. Žiaci , preto  je potrebné ,aby ste čo najviac 

využívali čas na zlepšenie svojich výsledkov a v druhom polroku  školského roka 2006/07 

sa nemuseli  vyhovárať na druhých.



      PRIPRAVILA: BORA FIGĽUŠOVÁ
                           

ZA POMOC ĎAKUJEME: MGR. TATIANE RIDZOŇOVEJ
                                       ING. IVANOVI ŠTUBŇOVI
                               HMOV JOZEFOVI ZÁKALICKÉMU 

O ČOM BUDE BUDÚCE ČÍSLO???

-ČO SA 
DIALO ALEBO 
BUDE DIAŤ 
V NAŠEJ 
ŠKOLE
-SLNEČNÉ 
HOROSKOPY-

POKRAČOVANIE
-MATURITY                                 2007  
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