
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

DELFÍN  
č.2/2015 
študentský časopis pri SSOŠ, 
Bukovecká 17, Košice 



STRASBOURG 

 

Vďaka europoslankyni Mgr. Monike Smolkovej, mala naša škola možnosť poslať 

dvoch študentov na výlet do Strasbougu. Mesta, ktoré hostí významné európske 

inštitúcie ako je Rada Európy, Európsky súd pre ľudské práva a Európsky parlament. Tú 

poslednú sme mali možnosť navštíviť, avšak skôr, ako sa dostaneme k tomu, čo to 

vlastne ten Európsky parlament je, povedzme si niečo o histórii Strasbourgu. O 

pamiatkach, ktoré dnes len vítajú turistov, no v minulosti značne ovplyvňovali 

spoločenský a politický život  nielen v Strasbourgu. 

Strasbourg sa nachádza sa na území Francúzka pri 

hraniciach s Nemeckom. Je hlavným mestom regiónu 

Alsasko. Mesto je popretkávané sieťou kanálov, ktorá 

doslova obkolesuje jeho historické centrum a určite 

mu pridáva na romantike. 

O moci cirkvi a viery svedčí kolosálnosť a úchvatnosť          

rímskokatolíckej Cathédrale Notre-Dame de 

Strasbourg .  

Na katedrále sú prvky gotického staviteľstva a jej 

veža so 

 svojimi  142m je najvyššou vežou vo Francúzku. Do 

roku  

1874 bola taktiež najvyššou stavbou sveta.  

 

                       

 

 

 

 

 



 

Typickými pre Strasbourg sú Alsaské domy, prevažne zo sedemnásteho storočia. Sú 

roztrúsené po celom historickom centre. Svojou rôznorodosťou a pestrou farebnou 

škálou dodávajú mestu určitú dávku malebnosti. 

 

Palais Rohan je jednou z najvýznamnejších  

budov v meste. V minulosti bol sídlom  

strasbourgských arcibiskupov,  

dnes  v ňom sídli múzeum umenia.  

 

 

 

A presúvame sa k skvostom, ktoré uzreli svetlo sveta, v porovnaní so svojimi staršími 

konkurentmi, len nedávno. Architektúra v sebe odráža mnoho. V prvom rade ale však 

pôsobí na prostých Slovákov mohutne, zrkadliac silu Európskej únie zjednotenú v 

rozmanitosti.  

 



 

 

 

 

 

Európsky parlament je jediný orgán EU, ktorého členovia sú volení priamo v rozlohou 

najväčších voľbách. S Radou Európskej únie sa delí o právomoci v oblastiach: rozpočtu, 

prijímania právnych predpisov pre EU. 

Slovensko má v parlamente spolu trinásť poslancov, ktorí sú rozdelení do troch 

politických skupín. Pani Mgr. Monika Smolková, s ktorou sme mali tú možnosť sa 

 



stretnúť, je členkou politickej skupiny s názvom: Skupina progresívnej aliancie socialistov 

a demokratov v Európskom parlamente.  

Budem vychádzať z vlastných pocitov, ak poviem, že p. Smolková na mňa pôsobila ako 

milá a energická žena, ktorá je zapálená pre svoju prácu a krajinu. Zo strany nás, 

účastníkov, dostala mnoho otázok, vrátane tejto ,,Čo by ste zmenili na fungovaní 

slovenského parlamentu." 

Jej odpoveďou bolo, že by určite obmedzila čas  politikov na prejavy. Pretože vďaka 

neobmedzenému času prejdú od hlavného problému až k veciam úplne mimo 

rozoberanú tému. Myslí si, že práve vďaka tomu, že v Európskom parlamente je tento 

čas obmedzený sa poslancom  podarí lepšie vystihnúť pointu. 

Taktiež sme mali možnosť pozrieť si rokovanie  

Európskeho Parlamentu v priamom prenose. 

Predpokladám, že táto skúsenosť určite silno 

zapôsobila na každého účastníka výletu. 

 

Na záver môžem len zhodnotiť, že mesto Strasbourg má  

svoje čaro, spája sa v ňom minulosť s prítomnosťou 

a verím, že každý účastník výletu je za túto možnosť 

spoznať ho vďačný a zaviazaný. 

      

Diana Keherová III.B 

 

 

 



NAŠA EURÓPA 

Vo Francúzsku sú ženy módne. 

V Anglicku zas ulice nudné. 

V Holandsku sa všetko smie. 

Na Slovensku zase nie. 

V Taliansku je hlavné mesto Rím, 

nenapadá mi na Česko žiaden rým. 

Hans Christian Andersen bol z Dánska. 

Nemecko je krajina pánska. 

Rakúsko má hory vysoké. 

Maďarsko zas polia široké. 

V Bulharsku ťa slnko hreje. 

V Nórsku nám zas vetrík silno veje. 

V Grécku je more teplé. 

V Turecku ťa Žid nestretne. 

Od Ruska nás Bajkal delí, 

boli ste už v Zádieli? 

Španieli sú silní chlapi, 

Švédov to rýchlo prekvapí. 

Toto je tá naša Európa. 

Vedie cez nás dokonca aj ropa. 

Toto je naša Európa slávna! 

Poznajú nás už oddávna.   

 

       2.B  



(NE)rekonštrukcia električkových 

tratí a jej dopad na našich študentov 

V prvom rade to zasiahlo najmä tých žiakov, ktorých bol každodenným dopravným 

prostriedkom električka. Najväčší dopad to ma najmä na dochvíľnosť žiakov a to 

v ranných a poobedňajších 

špičkách. Ak chcú byť žiaci 

v škole načas, tak si musia 

cestu vopred naplánovať 

alebo musia vstávať 

omnoho skôr a sú tak 

v škole v predstihu. 

 A veru nám sa skôr 

stávať nechce! 

 Táto rekonštrukcia 

spôsobuje nielen žiakom, 

ale aj každému, kto tento 

druh dopravy využíva 

vysoký diskomfort a to 

hlavne kvôli častému meškaniu alebo prestupovaniu, čo má za následok väčšiu nervozitu 

medzi ľuďmi.  Táto nervozita môže neskôr vplývať aj na správanie sa žiakov v škole.  

Môj názor na túto rekonštrukciu je asi takýto: V prvom rade sa malo začať 

s jednotlivými úsekmi rekonštrukcie postupne, to znamená, že najprv sa mal dokončiť 

jeden úsek, a tak začať ďalší. V druhom rade sa mali stanoviť reálne časové rozmedzia 

za ktoré sa mali rekonštrukcie daných úsekov dokončiť, a nie ako teraz, že keď sa 

stanovili termíny už vtedy, keď ich kompetentní schvaľovali vedeli, že je nemožné ich 

stihnúť. A to má teraz za následok každodenný kolaps dopravy, ktorý by mali zvládnuť 

policajti, ale mnohokrát to nestačí. Ale keďže to už celé začalo, tak už sa s tým nedá nič 

robiť, snáď ak by sa navrhla cenová kompenzácia cestovného pre cestujúcich.  

Verme, že zázraky existujú a  naše neskoré príchody do školy už čoskoro budú 

len nepríjemnou spomienkou. 

 

      Kaja Adamčíková 3.A 



Kto nemiluje stromy, nech netvrdí, 

že miluje človeka.   

 John Ruskin 

V našom okolí určite všetci vnímame, že odpadky a neporiadok sa, žiaľ, stali súčasťou našich životov.   

Našťastie je ale dnes dosť takých ľudí, ktorým záleží na čistom životnom prostredí, avšak konečný 

výsledok nedocieli jednotlivec, ale len všetci spoločne!  

My, žiaci SSOŠ Bukoveckej 17, sme si to zobrali k srdcu a pridali sme sa k tým, ktorým záleží na čistom 

a peknom prostedí.   

Vzali sme vrecia, hrable a vybrali sme sa očistiť okolie našej školy od odpadkov. Zo začiatku sa to 

mnohým nepozdávalo, no s priateľmi  ide všetko lepšie. Tento nápad sa zrealizoval 22.apríla -  presne 

na Deň Zeme. Aký krásny darček, no nie? 

K našej planéte by sme sa mali správať s úctou, bez jej darov by život nebol možný. Vážme si ju 

rovnako ako človeka. 

Stela Tkáčová, 1.B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Galéria umenia žila umením 

  

Stredoškoláci zo SSOŠ Bukovecká 17 si tento školský rok pre seba, ale aj pre učiteľov pripravili 

podujatie, ktoré nazvali Literárnou kaviarňou.  

Pýtate sa prečo práve takto? Tak my vám to teda objasníme.  

Kaviarňou sme to nenazvali žiadnou náhodou. Podávali sa tam chutné koláčiky od šikovných pani 

učiteliek  spoločne so šálkou kávy alebo čaju. 

Príjemné posedenie v školskej Galérii umenia sa  začalo školským kolom Hviezdoslavovho Kubína, kde 

o víťazovi súťaže rozhodovala komisia v zložení -  pani riaditeľka -  Tatiana Jursová, pani zriaďovateľka 

- Mária Krištanová a samozrejme, pani učiteľka -  Eva Palenčárová. 

Literárna kaviareň – to bolo spojenie všetkých druhov umenia, ktoré s radosťou pestujeme na našej 

škole a podstatné je, že to bol darček od žiakov pre žiakov.  Mohli sme sa započúvať do zvukov 

hudobných nástrojov  ako je klavír, flauta alebo gitara alebo si pozrieť veľmi príjemné spracovanie 

Andersenovej rozprávky – O škaredom káčatku.  

Celým program nás sprevádzal Roderik – nová moderátorska hviezda našej školy.  

 Foye Galérie bolo zdobené výtvarnými prácami našich spolužiakov, ktoré rovnako ako všetky 

vystúpenia boli odmenené sladkou pozornosťou.  

Verím, že zúčastneným sa toto posedenie pri teplom čaji alebo káve spolu s koláčikom v ruke páčilo, a 

že rovnako ako tento školský rok, uvidíme sa aj ten budúci,  s novými predstaveniami, novými 

súťažiacimi a novými výtvarnými dielami našich spolužiakov. 

  

             Michaela Spišáková 2.B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premýšľaš čo ďalej.. 

 



 

Brkom študentov 

 
 
 
 
 
Premýšľaš čo ďalej... 
Či chceš dopredu ísť... 
Žiješ v nádeji malej,  
bojíš sa z cesty zísť.  
 
Tak veľmi chceš zostať,   
no všetko pekné pomaly končí...  

Tak veľmi chceš zostať,  
až sa ti tisnú slzy do očí.  
 
Opustiť ľudí, ktorých berieš ako rodinu,   
to je dôvod, prečo tak veľmi smútiš.  
Čakáš... Čakáš na tú poslednú hodinu, 
kedy sa s ňou začneš lúčiť.  
 
Veríš, že nie navždy,  
že spomenú si niekedy na teba.  
Chýbať ti bude každý... 
každý, kto pre teba niečo znamená.   

 
        Kristína Nigutová 4.A 

 



v Taliansku literárne 
                                    DELFÍN 

           morský, sivý 

       plával, jedol, skákal 

                  Vo vode sa hral. 

       WILLY  

 

 

 

LIGNANO SABBIADORO 

Láska.  

Inšpiruje gurmánov  nájsť akési nové objavy.  

Slnko a bubnujúce bubny i akordy 

dávajú objavom rozmery ohromnosti.  

 

          

PLÁŽ 

                piesočnatá, trblietavá 

                váľať, chodiť, hrať sa 

               Je  horúca ako slnko. 

                      POBREŽIE.  

 



Spomienky zostanú 

 

Je ťažké povedať len pár slov, ak sa povie „stredná škola“... No je ľahké si na to spomenúť. 

Veď nie je nič krajšie, ako spomínať na krásne chvíle... spomínať vtedy, keď si uvedomíme, že naša 

spoločná púť je na konci a od teraz má každý z nás svoj vlastný smer cesty. Možno tu dnes všetci spolu 

stojíme posledný krát, možno nás niektorých čaká spoločná cesta v ďalšom štúdiu, či v živote. Je to len 

a len na nás.  

Pamätám si, ako keby to bolo presne včera, keď nám jedna profesorka povedala „Neviete si 

predstaviť, ako rýchlo vám tie 4 roky ubehnú a ani sa nestihnete spamätať a budete štvrtáci..“ My, ako 

ešte „malí“ a ustráchaní prváčikovia, sme si to, veru že, predstaviť nevedeli. Vtedy sme túžili byť 

štvrtáci, maturanti... a jednoducho čo najskôr opustiť brány tejto školy. No to sme ešte nevedeli, čo 

všetko nás čaká. Spoločne strávené školské dni, ktoré sa neobišli bez stresov, hádok ale najmä zábavy 

a pekných zážitkov; výlety a milé prekvapenia... toto boli momenty počas našej spoločnej štvorročnej 

cesty, ktoré v nás zanechali to najcennejšie. Spomienky. Krásne spomienky. Áno, boli chvíle, keď nám 

to spolu „neklapalo“, no predsa sme sa vedeli spojiť a dokázať všetkým, ale hlavne sebe, že to 

dokážeme.  

A k tomu, aby sme si verili, ste nás viedli aj vy, milí učitelia. Vám patrí veľké ĎAKUJEM hlavne za 

vedomosti, ktoré ste nám 

odovzdali. Za vaše milé a 

povzbudivé slová, ochotu 

a dôveru. Veríme, že tak, ako ste 

vy zanechali stopy v našich 

životoch, tak aj my v tých vašich  

a budete na nás spomínať 

s láskou. ĎAKUJEME! 

4.A 



 

 

 

     

4.B1 

 

 

 

4.B2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Čo sa dialo v Košiciach  

a  my sme boli toho 

súčasťou... 

 

 ZIMOMRAVENIE  - 28.marec 

2015 

 PODHRADOVÉ DETSKÉ HRY 

-  29.máj 2015 

 DEŇ DETÍ na Terase 

v ÁTRIUM KLUBE – 31.máj 

2015 

 VIRVAR – 5. – 7. jún 2015 

 DNI TERASY – 19.-21.jún 2015 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


