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Milí študenti, priaznivci úvodného slova! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Milí študenti! Veríme, že nám zachováte aj naďalej 
 svoju priazeň a budete čítať tento skvelý časopis.  

V tomto čísle sme pre Vás pripravili rôzne 
zaujímavé témy  

a fotografie, na ktorých sa možno nájdete aj vy.  
Takže vám prajeme krásnu zábavu pri čítaní  

štvrtého čísla časopisu ACADEMIC  J 
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V úlohe tých najvyšších: 
 

Mária Janíčková, šéfredaktorka z 3.B 
-JM- 

Petra Štupáková, zástupkyňa šéfredaktorky z 3.B 
-ŠP- 

 
Členovia: 

 
Monika Sokolová, 4.B (SM) 
Lenka Vašková, 4.B (VL) 

Martina Zvolanská, 4.B (ZM) 
Mária Lopatovská, 3.B (ML) 

Zuzana Šlampiaková, grafik, 3.B (ZŠ) 
Ľubomíra Zajacová, 3.B (ĽZ) 
Lucia Zemianková, 3.B (LZ) 

 
 

Všetci pod odborným vedením: 
 

Mgr. Daniela Figurová 
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Začiatok školského roka 
 

Dňa 2. septembra 2008 sa už po 4-krát otvorili brány našej 
novej školy. Dlhý dopoludňajší spánok vystriedalo skoré ranné 
vstávanie a možno každodenné leňošenie sme už vymenili za učenie 
a celoročnú poctivú prácu J, aby sme si na konci školského  mohli 
povedať, že tento rok sme sa konečne snažili. 

Naši prváci sa po prvýkrát  oboznámili s priestormi školy 
a ,samozrejme, aj s novými spolužiakmi profesormi. 

V tomto školskom roku v našej škole pribudlo 94 žiakov, 
z toho v študijnom odbore obchodná akadémia 64 žiakov a v odbore 
škola podnikania 30 žiakov. Teraz tvoríme jednu veľkú rodinku, 
ktorá má 382 študentov J 
 

Milí spolužiaci! Na záver Vám prajem pekné prežitie tohto 
školského roka a držím palce pri písomkách, skúšaní a pevné nervy 
pri učení J 

 
           
                                                                                               

 

 
                                                                             
 
 

Majka Janíčková 3.B 
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Rockový koncert 
 

Dňa 27.10.2008 sa v Dome kultúry  konal  rockový koncert, 
ktorý bol príjemným spestrením nášho vyučovania. Bola to naozaj 
zábava. Kapela, ktorá nás zabávala, hrala rockové pesničky známych 
slovenských autorov a my sme museli hádať mená týchto autorov. 
Každý, koho si zvolili na prezradenie mena, musel vystúpiť na 
pódium, povedať meno a potom nasledoval krátky rozhovor 
s kapelou, ktorá mala za úlohu prostredníctvom vystúpenia zistiť, čo 
vieme o internete a taktiež nás upozorniť na riziká závislosti na 
internete a podobne. Mnohí študenti sa hlásili  len preto, lebo vedeli, 
že ak vystúpia na pódium, tak dostanú keksíky J. Ale to ešte 
nevedeli, aké trapasy ich tam čakajú. Vďaka vtipným výrokom sme 
sa zabávali a nenudili sme sa. Možno si pamätáte na „davaj nalivaj“, 
„zajtra ráno podpálime školu“, „emócia je vonkajší vzhľad človeka“ 
Ja iné zo super výrokov, ktoré vymysleli naši študenti. Nám sa 
koncert páčil a myslíme,  že aj ostatným študentom. 
 

                               
Peťka Štupáková 3.B                                                                                                      
Majka Janíčková 3.B 
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Imatrikulačný večierok 
 

 Tradíciou v našej škole je známa 
„Cechovačka“. Ani tento rok sme na to                                                    
nezabudli a  6.11.2008 sme sa stretli 
v Športovej hale v Starej Ľubovni. Všetci 
sme sa tešili na zoznámenie s prváčikmi. 
Zábavné úlohy a príjemná atmosféra nás 
dostali do dobrej nálady. Po programe sa 
začala očakávaná spúšť piesní každej chuti 
a my sme zo seba vydali maximum. Keďže 
v najlepšom treba prestať, aj náš večierok 

sa                          blížil ku koncu LNa druhý deň nás pred 
klasákom ochránil kapucňový deňJ Už teraz sa tešíme na ďalší 
večierok, na ktorom sa zabavímeJ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ľubka Zajacová 3.B 

Lucka Zemianková 3.B 
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Sv. Valentín 
 

Sviatok sv. Valentína pripadá na 14. február. Valentín je 
mužské krstné meno. Pôvod ma v latinskom slove valens 
s významom „silný“, „zdravý“. Je sviatkom všetkých zamilovaných 
a slávi sa už niekoľko desaťročí v rôznych kútoch sveta. 

V starovekom Ríme bol 14. február  zasvätený bohyni Juno, 
Jupiterovej manželke, kráľovnej všetkých bohov, ochrankyni žien 
a svadieb. V nasledujúci deň slávili starí Rimania luperkálie – 
festival patriaci k výnimkám, keď prísne mravy dovoľovali stretnutia 
chlapcov a dievčat. Dievčatá písali svoje mená na lístočky, ktoré 
chlapci vyťahovali z krčaha. Svoje družky potom sprevádzali počas 
festivalu a tieto známosti často viedli k manželstvu. V počiatkoch 
kresťanstva nahradila pohanský rozmer sviatku spomienka na 
svätého Valentína. Tento kňaz bol umučený 14. februára 269 na 
príkaz cisára Claudia II. za sobášenie mladých párov. Claudius totiž 
dobre vedel, že slobodní chlapci bojujú statočnejšie, a tak povolili 
len sobáše mužom nevhodným na vojenské remeslo alebo vojenským 
vyslúžilcom. 

Sv. Valentín aj napriek cisárovmu zákazu vychádzal v ústrety 
mladým, pripravoval ich na spoločný život a potom aj sobášil. Stal sa 
tak mučeníkom a zároveň aj patrónom lásky.  
Tradíciu zaľúbených valentínskych lístočkov založil francúzsky 
vojvoda Karol Orleánsky. Po prehratej bitke pri Azincourte v roku 
1415 sa dostal do anglického zajatia a z londýnskeho Toweru poslal 
svojej žene do Francúzska prvú „Valentínku“. 
 

                                                                                                      
Lucka Zemianková .B 
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Výlet do Bratislavy a Viedne 
  

V piatok 14.11.2008 odchádzala skupina 
študentov druhých ročníkov OA so svojím 
pedagogickým dozorom na poznávací zájazd 
do Bratislavy 
a Viedne. Prvý 
deň po príchode 
do hlavného 
mesta sa študenti 

ubytovali 
v lokalite 

Kramáre. Po krátkej prestávke  vyrazili 
do ulíc. 
A bolo čo obdivovať. Veď Bratislava sa pýši prívlastkom „Krásavica 
na Dunaji...“  

Druhý deň 15.11.2008 naši druháci po raňajkách odchádzali 
do Viedne. Nasledovala prehliadka zámku „Schőnbrunn“ v preklade 
Pekný prameň (kedysi letné sídlo 
rakúskych cisárov). Výstup na 
letohrádok poskytol krásny výhľad na 
Viedeň a celý areál zámku.  
V centre mesta študenti so svojimi 
profesormi zhliadli budovu Viedenskej 
opery z roku 1861-1869, park so sochou 
Márie Terézie, ktorý je obľúbeným 
objektom na fotografovanie a ďalšie 
 atrakcie.... 
 

V nedeľu 16.11.2008 v skorých 
ranných hodinách sa všetci vrátili 
domov s krásnymi spomienkami, 
navyše obohatení o históriu 
i súčasnosť týchto európskych miest.  

                                                                                      
Mgr. Daniela Figurová 
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Kapucňový deň 

 
Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou, že máme po 

imatrikulačnom večierku nejaký netradičný deňJ Teda po každom 
večierku. Tentokrát  sa niesol pod názvom „kapucňový deň“ . 
Vyznačoval sa akousi voľnosťou v učení, predovšetkým v skúšaní. 
No originalita tohto dňa z roka na rok klesá L Alebo študentom 
dochádzajú nápady?? No uvidíme, akým dňom nás prekvapia 
nabudúce. Necháme sa prekvapiť. J 
 

                                                       
Majka Lopatovská 3.B 
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Kino - Poprad 

 
Dňa 15. decembra 2008 sa naši tretiaci a štvrtáci vybrali na 

minivýlet do kina. Na poslednej hodine sme netrpezlivo sedeli 
v laviciach a čakali na zvonenie. Po vytúženom zvonení sa naše 
dobrodružstvo začalo. Cesta do Popradu bola krátka. O zábavu sme 
sa samozrejme postaraliJ Voľný čas sme trávili v Maxe. Naším 
hlavným cieľom bolo filmové predstavenie v kine Cinemax: 
„Madagaskar 2“ J 

Po filme sme nastúpili do autobusu a vydali sa na cestu 
domov. Nechýbal spev a humor a pekné popoludnie bolo za nami.  
 

                                                                                                            
Ľubka Zajacová 3.B 
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Navždy sa zachová v pamäti stužková.... J 

 
„ Okamih, postoj, neulietaj, 
si taký krásny ako tá chvíľa 

nesmrteľná v Goetheho 
básni“ 

        
 
 
 
 

 
                                                         

 
 
 
 
 

 
Našim maturantom želáme mnoho šťastia, 
odvahy, vytrvalosti nielen v príprave na 
maturitnú skúšku, ale hlavne do tých dní 
a rokov, ktorú budú nasledovať po nej ..... 
                          
                                  Majka Janíčková 3.B
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Deň otvorených dverí ... 

 
Dňa 10.02.2009 sa otvorili 
brány našej školy pre širokú 
verejnosť, budúcich študentov 
alebo len „zvedavcov“. Všetko 
bolo dokonale pripravené. Hneď 
pri vstupe vítala hostí úvodná 
prezentácia  - Ako rástla naša 
škola ... Pokračovali sme 
vstupom do klasickej učebne, 
prehliadkou učebne ADK, IVT 

a jazykovej učebne. Aj v prednáškovej miestnosti sa mohli hostia 
veľa dozvedieť. Poslednými zastávkami bolo predstavenie 
študentskej rady a nábor študentov. Bol to príjemný deň plný 
zaujímaných informácií, nových tvárí a zážitkov.  

                   Peťka Štupáková 3.B 
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SOČ 

 
 Dlhoročná tradícia v písaní seminárnych prác nás neobišla ani 
tento rok. Dlhé obdobie príprav, získavanie informácií a tvrdej driny 
vyvrcholilo 19.12.2008. Všetci tretiaci boli povinní obhájiť svoje 
práce aj napriek veľkému stresu. 
 Obhajobu nám uľahčili prezentácie J Každý tento deň prežil 
bez ujmy na zdraví J a teraz sme šťastní, že to máme z krku. Určite 
sme vďaka písaniu týchto prác múdrejší a skúsenejší, ale mnohí si 
myslia, že to bola strata času J  

Najlepšie práce postúpili do regionálneho kola a dúfame, že 
sa ukážu aj v krajskom či celoslovenskom kole. 
Naši postupujúci: 
 

1. Zuzana Šlampiaková 3.B, Matematika v ekonomike, alebo 
ekonomika v matematike 

2. Katarína Dudová 3.A, Výberové konanie do inštitúcií EÚ 
3. Veronika Červeňáková 3.A, Médiá v rodine 
4. Petra Smreková 4.C, Podnikateľský plán firmy MOTOR 

PETRA 
 
                                                                                
                                                                           Peťka Štupáková, 3.B 

Majka Janíčková, 3.B 
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Keby som mal – mala na udici zlatú rybku 
Tri želania 

(úvaha) 
 

 
 Človek je tvor, ktorý veľa premýšľa nad životom, plánuje si 
ho. Má svoje sny a predstavy o ňom, ktoré by rád naplnil. A to sa dá 
len silnou vôľou a ľudským snažením. Ale ľahším spôsobom na 
splnenie týchto snov by bolo mať v rukách zlatú rybku. 

Ak by som mala takú možnosť ja a chytila zlatú rybku, určite 
by som si dôkladne premyslela, čo by mi mala splniť. Som mladý 
človek, ktorý ma veľa snov, len musela by som sa rozhodnúť, ktoré 
sú pre mňa tie prioritné a ktoré by mi do života priniesli šťastie. 
Výber je veľmi dôležitý. Nemôžeme v ňom pozerať len na seba, ale 
aj na druhých, aby sme im prípadne neškodili.  Mali by to byť také 
sny, ktoré by som nikdy neoľutovala, pri ktorých by som si bola istá, 
že som sa rozhodla správne. 
  Ja zatiaľ takýto veľký sen nemám. Teraz len premýšľam 
a plánujem, čo budem robiť v budúcnosti, po skončení školy. Ak by 
som sa mala rozhodnúť v tejto chvíli, určite by som si nezaželala 
niečo materiálne. Pre mňa sú dôležitejšie životné hodnoty. Na 
vrchole rebríčka mojich životných hodnôt je určite láska medzi 
ľuďmi. Tú by som si želala ako prvú. Potom by to bolo zdravie, ktoré 
je v živote človeka potrebné a nakoniec ty to bol svetový mier 
a pokoj v krajinách, ktoré sú ohrozované neustálymi bojmi, vojnami, 
ktoré prinášajú do života ľudí len strach, chudobu a smútok. 

Každý človek vie, že zlaté ryby sú len v rozprávkach, a preto 
o to viac by sa mal snažiť o naplnenie svojich snov. Pretože on sám   

 
                                                         Peťka Štupáková, 3B 
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Školské hlody J 

 
                            Žiak: Kde využijem MS ACCESS? 
                           Profesor: Keď budeš chytať ryby, tak nikde 
) 
 
Široké „v“ (w) znamená...... work 

. 
  

) 
 
Žiak: Zobudila som sa na to, ako sa mi tvorí výražka. 
 
                                    Profesor: Čo je to zrkadlo? 
                                    Žiak: Je to sklo, v ktorom sa vidíme. 

                    Profesor: A keď sa v ňom nevidíme?  
                                  Žiak: Tak je  

zarosené 
  
Žiak : Pán procesor ..... 
Profesor: Buďte ticho myši !!!!     
 

                         Profesor: Čo je MODUS? 
     Žiak: skupina 

Profesor: Miro Žbirka, Gombitová a JA. 
 

Biely kvet je moja pesnička, ale som ju prenechal Mirovi. 
 
Duet s Marikou... to boli časy. 
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Haluze a čečiny J 

O štvrtej ráno zvoní profesorovi doma telefón. Rozospatý profesor to 
dvihne. - Haló? 
A zo slúchadla sa ozve: - Spíš? 
- Spím... 
- No, a my sa sakra ešte učíme!!!!!! 
 

Učiteľka na hodine: 
-Žiaci, dnes berieme rozmnožovanie zvierat. 

Napríklad kravička sa otelí. 
A Ferko skríkne: 

-A žralok sa ožerie!!!! 
 

Pani učiteľka hovorí žiakom: "ten, ktorý si o sebe myslí, že je 
najsprostejší v triede, nech sa postaví!" 
Postaví sa malý Dežo. 
Učiteľka sa ho pýta: "Dežo, ty si myslíš, že si najsprostejší v triede?" 
"Nie pani učiteľka, len mi bolo trápne, nechať vás tu samú stáť." 

 
-Aký je rozdiel medzi väzením a školou? 

-??? 
-Vo väzení aspoň viete, za čo sedíte! 

 
Katechétka sa na náboženstve pýta žiakov: „Je to malé, chlpaté 
hnedé  
a behá to po stromoch, čo je to???“ 
Prihlási sa malá Anička : „Ako vás poznám určite Ježiš.“ 

 
Nápis na značke pred školou: "Nezrazte deti!"  
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A niekto tam dopísal: "Počkajte až na učiteľov!" 
 

Jožko príde domov a ocino sa ho pýta. Čo bolo v škole? Písali sme 
diktát. Koľko si mal správnych slov? 2. Aké? Meno a priezvisko. 
 

MÁJ 
 

Takmer každý mesiac v roku má istý prívlastok. Inak to nie je 
ani s piatym mesiacom v roku, ktorý sa považuje za lásky čas. 

Jedna zo starých ľudových múdrostí hovorí, že dievča, aby po 
celý rok mala dostatok lásky, musí ho v prvý májový deň mládenec 
pobozkať pod rozkvitnutou čerešňou. V češtine máj – květen zase 
znamená, že všetko začína kvitnúť a je v rozpuku. A nielen kvety, 
stromy, ale i dievčence. 

Sladký mesiac máj robí svojej povesti skutočne česť. Príroda 
sa prebúdza, rastliny kvitnú a s nimi aj človek. Odrazu sa každý cíti 
akosi lepšie. Slnko, zeleň, dobre naladení ľudia, pôsobia ako 
znovuzrodení. 
 
 
 

 
 
 
 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.sk

http://www.pdffactory.sk
http://www.pdffactory.sk


 19 

 
 
 
 

 

Pranostiky 
 
Ak na prvého mája večer prší, bude celý rok pekne. 
Dážď na prvého mája – úrodný rok 
 

Svätý Florián úrodu nám chráň. 
 

Svätý Florián si ešte môže nasadiť snehový klobúk. 
 

Pankrác, Servác, Bonifác – zamrznutí svätí, 
Žofia ich potvrdí a Urban uzavrie. 
Na ľadových svätých mráz všetky kvety spáli. 
 

Do Petra nie je tepla, po Petre už je po teple. 
 

Na svätého Filipa tráva už rozkvitá. 
 

Studený máj v stodole raj. 
 

Máj chladný, 
jahody zrelé na Turíce, 

jasný Urban  
vínom plní pivnice. 
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Kalendárium v mesiaci 
máj: 
 
Deň Slnka: 
- dátum udalosti: 30. máj 205 

- tento deň vyhlásil UNEP – United Nations Environment 
Programme 
 
 

 
      „Kde nechodí Slnko, tam 
chodí lekár“ 
                                                             
(slovenské príslovie) 
 
 

 
 
Medzinárodný deň mlieka: 
- dátum udalosti : 26. máj 1957 
- vyhlásený Medzinárodnou mliekarskou federáciou IDF. 
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Medzinárodný deň sťahovavých vtákov: 
- dátum udalosti : 20. máj 2005 
 
                                         
 

 
 „Keď sťahovavé vtáky na jar 
nezačínajú švitoriť, bude ešte 
chladno“ 
 
 
 
 

 
Svetový deň korytnačiek: 
- dátum udalosti: 23. máj 2000 
- 23. máj si pripomíname ako Svetový deň korytnačiek od roku 2000, 
kedy bol po prvý krát iniciovaný organizáciou American Tortoise 
Rescue, venujúcou za záchrane a ochrane korytnačiek. 
- bola založená v roku 1990 v meste Malibu v americkom štáte 
California. 
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Milí študenti, opäť                            KUPÓN 
máte šancu využiť                  
tento kupón, aby ste neboli skúšaní!  
Poriadne to zvážte, pretože  
je jednorazový J! 
 

       
Zuzana Šlampiaková, 3.B 
 
 
 
SUDOKU 
 

 

 
Ľubka Zajacová 3.B 
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                                                 Kontakt 
 
 
 
 
 
 
Meno školy :     Obchodná akadémia, Jarmočná 132, 064 01 
                           Stará Ľubovňa 
 
Telefón:  +421 52 42 800 30 
Www :   www.oasl.edu.sk 
email školy: dbchodni@stonline.sk 
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