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Nový prírastok na škole 
  

Väčšina ľudí o šestnástej popoludní končí pracovnú dobu, alebo sa chystá na 

koncert, či do divadla, alebo na ples – teda kaderník, vizážista, dokúpiť pančuchy, 

ponožky, nejaký sekt – na 

ten ples a vo 

večerných hodinách 

príde na miesto činu 

s veľkolepou pompou. 

Áno, plesy, zábavy, 

tancovačky sú 

priestorom, v ktorom sa 

ľudia bavia, smejú, jedia 

a pijú....alebo 

pochutnávajú si na skvelom moku.... 

Náš spevácky zbor Delfín pod vedením Lívie Karnižovej – učiteľky spevu, hudobného 

umenia sa na našom plese stretávajú o tej šestnástej, a to nie preto, že sa doma 

nudia alebo že ich kaderník nemal popoludní termín, ale z dôvodu prípravy 

a generálky plesového programu. Zloženého z piesní, malých choreografií, 

pohybových dramatických výstupov a podobne. 

Za tie roky bolo v repertoári toľko skvelých piesní, že na stimul kapelníka hudobnej 

skupiny Problém – Janka Šemicera sa zbor rozhodol nahrať CD. Možno preto, aby 

sa po čase na nič a na nikoho nezabudlo, možno preto, aby šikovné speváčky 

pripomenuli poslucháčom, koľko je na svete peknej, aj keď staršej hudby, a možno 

preto, že si to interpréti, mladé speváčky, ktoré s ochotou, aj keď už nie sú žiačkami 

školy, spievajú na rôznorodých školských a mimoškolských podujatiach, jednoducho 

zaslúžili. 

CD sa nahrávalo od roku 2014 u Janka Šemicera v Kružlove pri Bardejove. 

Poväčšine nám stačili na privezenie a odvezenie speváčok dve autá, ale ak to bol 

celý zbor, vypomohla pani riaditeľka. Časy návratov z nahrávania asi ani nie je 

vhodné uvádzať, ibaže v Košiciach a okolí už bola hlboká noc a cesty prázdne.  



 

 

Ak  by sme mali spočítať hodiny nahrávania, tak pri dohode s Jankom to bolo asi tak 

na trikrát do štúdia, no nakoniec z toho bolo asi sedem ciest. Ale bolo veselo.  

Po nahratí sa piesne museli ešte zmixovať, vyčistiť od nejakých nie vhodných zvukov 

a tónov a hudba so slovami bola na svete.  

Tak bolo potrebné vymyslieť obal, nezabudnúť na  

jeho stránky všetky fakty a informácie a CD je na svete v plnej svojej kráse. To, čo je 

na ňom napísané a v ňom nahraté, si už vypočujte sami.... 

Odkazy na kamarátstvo, pomoc, podporu, spolupatričnosť a úctu navzájom sú 

uložené priamo v textoch piesní...... 

      

 Liana Ivanová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Malí biológovia a záchranári 
 
 

6.apríl bol dňom Jazerskej kvapky krvi.  Prišli 

ste mnohí. Mladí, starší aj tí najmladší. Práve 

pre tých  sme mali my, študentky SSOŠ 

Bukoveckej 17, pripravených mnoho 

zábavných, ale i náučných aktivít, ktoré mohli deťom  okrem iného priblížiť svet 

krviniek, ale  aj to, ako sa zdravo stravovať, aby sme „uja doktora“ videli čo najmenej. 

Prišli dokonca i skutoční záchranári so sanitkou a s figurínou,  aby si deti mohli 

vyskúšať zásady prvej pomoci 

prakticky. Pri rozhovore s nimi sa nám 

pár z detí priznalo, že je ich snom byť 

doktorom. Dospeláci, ktorí chceli 

pomôcť tým, ktorí to potrebujú, mohli 

prispieť darcovstvom tej najdrahšej 

tekutiny. 

Na svete je mnoho cenných vecí,  ale 

tou najcennejšou je ľudský život. Ako ho chrániť, musíme vedieť všetci, aj tí 

najmenší, a preto som presvedčená, že im takéto praktické ukážky pomôžu 

v situáciách, kedy budú jedinými, ktorí môžu pomôcť kamarátovi, rodine alebo i sebe 

samým, už len zavolaním na linku 112. 

Verím, že takýchto akcií bude pribúdať a už teraz sa tešíme na stretnutie s vami.  

 

Stela Tkáčová, 2.B2 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HVIEZDNY 2. ročník 
Literárnej 
kaviarne       
 

Po úspešnom 1.ročníku nechýbala ani 

tento na našej škole Literárna kaviareň, ktorá sa 

uskutočnila 14.4. v Galérii tvorivosti. Účinkujúcimi 

boli študenti, ktorí zaujali prednesom prózy, 

poézie, spevom, herectvom a hrou na gitarách či 

flaute. Program bol tým pádom veľmi bohatý a aby bol tento ročník „hviezdny“ , na 

našu školu zavítali nie každodenní hostia z Bábkového divadla v Košiciach, ktorí 

zasadli za porotcovský stôl a hodnotili spoločne s pani riaditeľkou uchu lahodiace 

umelecké skvosty našich recitátorov. 

     Kaviarňou nás sprevádzali nádejné moderátorky z prvého ročníka – Zuzka 

a Klaudia.  

Umelecké posedenie otvorili dievčatá z 2.B1 triedy, ktoré zahrali pieseň od skupiny 

Gladiátor – Bomboniéra.  

Po piesni nasledovala prvá kategória umeleckého prednesu. Ako má vyzerať 

prednes poézie nám priblížili 

Patrícia Bodnárová  a Anna 

Hanková .  

Prekrásnou hrou na klavíri sa 

blysla Zuzana Hadvábová. Do 

Neapolského zálivu plného 

hviezd nás zaviedli 



 

 

prostredníctvom piesne Santa Lucia hrou na flaute Karin a Sisa. Šansonierku Hanu 

Hegerovú, nám pripomenula piesňou Čerešne  Juliana Grešová. Po speve prišla na 

rad opäť hra na gitarách v podaní dievčat 

z 2.B1 triedy. 

 Piesňou o láske pripravili príznačnú 

atmosféru, a tak sme sa kontinuálne 

„prehupli“ do kategórie prózy, v ktorej sa 

predstavili Dominika Jankovová, Lucia 

Zajacová, Jozefína Balážová, Gabriela 

Hančovská a Roderik Bandy. Dramatické 

umenie a výborný rečnícky prejav si 

všetci zúčastnení užili pri divadle s názvom Stôl, ktoré si pripravili šikovné dievčatá 

z 3.B triedy.  

Po skvostnom programe nadišiel čas na vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 

recitátorov. 

Kultúrne vyžitie z tohto dňa podčiarkli Songom o mieri školské zboristky. 

Roderik Bandy 2.B2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIRVAR 
2016  

Virvar, v preklade trma-vrma alebo 

hurhaj. Takýto ,,hurhaj“ sa konal od štvrtka 2. júna                     

do nedele 5. júna v Bábkovom divadle v Košiciach. Boli 

to dni Bábkového divadla, hier a rodiny a k tomuto 

projektu prispela už druhý rok aj naša škola – SSOŠ, 

Bukovecká 17. Na tieto dni sme sa pripravovali už dlhší 

čas. Počas hodín výtvarnej výchovy sa vymýšľalo, 

kreslilo, vystrihovalo, lepilo, ale všetci sa už veľmi tešili 

na čas strávený v priestoroch medzi bábkami. Nadišiel 

štvrtok. Bábkoherci, dobrovoľníci a samozrejme, žiačky 

z našej školy sa zapojili do pochodu v maskách 

a kostýmoch vypožičaných zo Štátneho divadla v Košiciach. V piatok ráno sa 

to rozbehlo. Na rôznych stanovištiach si deti mohli vyrobiť kráľovskú korunu, kvet                  

pre mamku, lesný strom s vtáčikmi, zopakovať rozprávky, nájsť dobro, postaviť hrad, 

zatancovať na parkete alebo dať si niečo nakresliť na tvár. V sobotu bolo počasie 

nádherné, a tak prišlo veľa záujemcov. Deň nám spríjemňovali aj bábkové 

predstavenia, v ktorých sa predstavili nielen košickí, ale aj zahraniční bábkoherci. 

V nedeľu Virvar finišoval, a tak dobehli ešte 

poslední priaznivci zábavy a stihli si ešte čo to 

vyrobiť a pozrieť posledné predstavenia. 

Nám sa na Virvare opäť veľmi páčilo 

a tešíme sa opäť o rok.  

 

 

 

 

Patrícia Bodnárová 3.B 



 

 

Červený kríž -  
súťaž  Prvej pomoci 
 

 

Tohtoročná súťaž PRVEJ POMOCI pod záštitou Slovenského  Červeného 

kríža sa konala tak, ako je to už tradíciou, na Obchodnej akadémii, Watsonová 61. 

Medzi súťažiacimi, samozrejme, nesmela chýbať ani naša škola. Zapojili sme sa 

súťažne, ale aj nesúťažne. Súťažiace, ktoré sa zapojili, sa museli popasovať                       

s rôznymi prípadmi, pri ktorých museli poskytnúť prvú pomoc. Tento rok sme tu mohli 

vidieť popáleniny, šok, autonehodu, opilca, ktorý si poranil hlavu a čo samozrejme 

nesmelo chýbať, bolo resuscitovanie dospelého človeka a písomný test. Na každom 

stanovišti sa získavali body za správne splnený postup poskytnutia prvej pomoci                   

v danej situácii. Za každý nesplnený alebo nesprávny postup sa sťahovali body dole. 

Na každé stanovište bol stanovený limit 5 minút. Náš tím pozostával zo šiestich 

členov, pričom každý mal na stanovišti svoju úlohu. Jeden tíši šok, ďalší zisťuje, či 

dotyčný dýcha, ak nie, tak ďalší volá záchranárov a počas toho, ako prídu na miesto 

nehody záchranári, sa musí poskytnúť prvá pomoc. Jej neposkytnutie, ako už iste 

dobre viete, je trestným činom. Preto určite neváhajte a preštudujte si dostupné 

informácie o jej poskytnutí. Určite to bude nápomocné nielen pre vás a vašich 

blízkych, ale rovnako aj pre ľudí vo vašom okolí. Informácie si môžte vyhľadať                            

v odbornej literatúre, na internete alebo na ulici Komenského 19 v Košiciach, kde je 

možné si urobiť kurz prvej pomoci. Alebo ak ste držiteľom vodičského preukazu, 

jedným takýmto kurzom ste už určite prešli. 

Výhru si tento rok odnieslo Evanjelické gymnázium J. A. Komenského. My im                     

k prvému miestu gratulujeme a veríme, že budúci rok sa z vás prihlásia ďalší 

odvážlivci a skúsia šťastie  rovnako, ako aj svoje znalosti v poskytovaní prvej pomoci 

 

 

Michaela Spišáková 3.B 

 

 



 

 

Naše mesto v obrazoch 
Ako kedysi zachytil umelecký štetec  Ľudovíta Felda krásy nášho mesta  a ako sme 

ho  zachytili my dnes?   

 Len nájsť to akurátne miesto a správnu  perspektívu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Julka Balintová, Zuzka Hadvabová, Julka Hurbanová, Niki Hudáková,  Desana 

Viežbová, Martinka Vanátová,  Dominika Timková, 2.AB1) 



 

 

MDD na JAZERE 
Radosť v očiach, úsmev                 

na perách, veselý krik 

a smiech, to všetko patrilo  

k oslave Medzinárodného dňa 

detí na pláži mestskej časti  

Nad Jazerom. 

Medzinárodný deň detí - 1. jún je sviatok, ktorý sa na Slovensku oslavuje od roku 

1952. Učitelia a žiaci SSOŠ Bukovecká Košice pripravili zábavné aktivity pre deti 

mestskej časti Nad jazerom v Košiciach, mestskej časti Košice – západ (Terasa) 

a ZŠ na Polianskej ulici v Košiciach (Podhradová).  

V roku 2016 sú Košice hlavným európskym mestom športu, preto aj naše aktivity 

mali za cieľ deti rozhýbať. Zabávali sme sa skutočne netradičným spôsobom. Napr. 

lyžovanie v lete, zdolávanie prekážkovej dráhy, naháňanie lepkavej loptičky, 

florbalový slalom. Deťom sa páčili aj tradičné športové disciplíny ako hod lopty                  

na kôš, hod kruhov na cieľ, kop lopty na futbalovú bránku. Po absolvovaní disciplín si 

deti vlastnoručne vyrobili športovú medailu a zavesili si ju na krk.  

Počas MDD na pláži Jazera sa do aktivít často zapojili aj rodičia.  

. 

 

 

 

 
 
 



 

 

Rozlúčka so štvrtákmi 
 

Ako každý rok sa naša škola 

3. júna lúčila so svojimi absolventmi 

kultúrnym programom spojeným 

s odovzdávaním maturitných 

vysvedčení. Program, o ktorý sa 

postarali žiaci z 1.B1, 1.B2 a 3.B, 

sa tradične uskutočnil 

v priestoroch kultúrneho centra Malibu. 

Okrem spevu, spojeného s nevšednou hrou na telo a tragikomickej divadelnej scénky 

potešil čerstvých maturantov aj príhovor pani riaditeľky  PhDr. Tatiany Jursovej. 

Oficiálny program akcie sa ukončil spontánnym tancom všetkých zúčastnených                     

na tanečnom parkete. 

Želáme našim absolventom veľa úspechov na novej ceste životom, na ktorú 

práve vykročili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BRKOM ŠTUDENTOV 
Recept na dobrého priateľa 

 

Do cesta pridáme bláznovstvo, prášok optimizmu, schopnosť pomôcť, pobaviť, 

rozosmiať, podporiť. Lyžicu schopností udržať tajomstvá. Z cesta vymodelujeme asi 

170 cm vysokú postavu, pridáme tmavohnedé vlasy po ramená, zeleno-modré oči 

a úsmev. Pridáme pár kvapiek obľúbených činností ako kreslenie, čítanie kníh 

a lezenie na nervy. Posypeme práškom z obľúbených jedál, paradajkovou polievkou 

a rizotom a necháme stuhnúť.  

Dúfajme, že z toho vznikne Maťa. 

 

 Mirka Uličná 1.A 

 

Delfín pláva v ďalekom mori. 

Rodinka si na to sporí, 

aby videla delfína skákať,  

a svoje deti od radosti plakať. 

Delfín je aj na našej škole, 

vieš si tu vybrať hoc aké role. 

Príď nás pozrieť na budúci rok, 

budeš mať na sebe eustresový pot. 

Celý kolektív je tu milí, 

nie ako 

nejaké píly. 

Tešíme sa aj 

na teba, 

príď už, veď 

to nie je 

veda. 

  

 

  

  

Prichádza k nám horúce leto, 

 hovorím si:„No, veď preto!“ 

Stromy, kvety rozkvitajú, 

vtáčiky nám čvirikajú. 

Keď k nám príde večerný dáždik, 

musíme si nájsť pod listom dáždnik. 

Srnka má už prázdne krmidlo, 

prasiatko si vyrylo korýtko. 

Sovy čakajú na teplejšiu noc, 

aby mali väčšiu moc. 

Lastovičky hniezda stavajú, 

kapre znovu plávajú. 

Každé zviera čaká, kedy to príde, 

nech veľká búrka všetkých obíde. 

 

T.O. 

 



 

 

Taliansko – 
Lignano 2016  

Bol raz jeden festival,  

stáročia sa pestoval. 

Ľudia sa tam schádzali, 

snehule si brávali. 

 

Kuriozitou však bolo, 

že snehu tam nebolo. 

Samé more, slnko páli, 

všetci do plaviek a dali. 

 

Tmavé mraky, silná búrka  

a tu zrazu Karol Hurka! 

Ocitol sa v našich snoch, 

celú noc sme boli HOT!  

 

Statočné a silné baby,  

to sme my – a to nás baví. 

Talianov sme vábili, 

no my baby sme sa nedali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnešnou kuriozitou býva, 

 Ísť do Talianska, kde a slnko skrýva. 

Každou minútou počasie sa mení 

a more na pobreží do biela sa pení. 

 

V piatky sú festivaly, 

uvidíme mužské svaly. 

Plavky všetkých veľkostí, 

spôsobili sladkosti. 

Snehule si na nohy dám 

 a moru svoje telo odovzdám. 

Medúzy a morské tvory, 

všetko milej Aďke dvorí. 

 

Počas búrky nejdem spať, 

na blesky sa budem pozerať 

a ráno nadávať, 

že som mohla radšej spať.  

 

 

 

 

 


