Milí čitatelia!

EDITORIAL

Ešte predtým ako nás všetkých zahrnú vianočné reklamy, otravné slogany a články o tom, kde zohnať darčeky na poslednú chvíľu, poďme si povedať o téme, ktorá je jedným z najdôležitejších aspektov ovplyvňujúcich naše
životy, hoci si to málokto z nás uvedomuje. Je ňou veda.
Ak ste vedu doposiaľ vnímali rovnako ako ja (náročná činnosť, ktorú vykonávajú ľudia v bielych plášťoch s nekonečnou mozgovou kapacitou), vedzte, že to tak nie je. Veď veda sa predsa robí aj na našej škole!
Podľa najlepšej kamarátky všetkých študentov, wikipédie, môžeme vedu
chápať ako formu osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom sú poznatky. Nové poznatky nadobudli napríklad aj študenti, ktorí sa zapojili do
projektu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Po dlhých týždňoch ponárania
sa do problematiky, zisťovania detailov, vypracovávania plagátov, či stavby
modelov lietadiel, svoju prácu hrdo odprezentovali nám, ostatným študentom. Za pomoci našej školy vytvorili vedeckú prácu, ktorá nepochybne rozšíri obzory mnohých ľudí.
Avšak nielen projekt Štefánik, ale u nás aj dobre známe SOČ-ky dokazujú, že vedu vie robiť každý z nás. Skúmať svet okolo seba, spájať súvislosti
a vytvárať z toho materiály, ktoré pomôžu aj iným študentom je totižto skutočne záslužná práca.
Martina Šmajstrlová

OBSAH
SIB
EUROSCOLA
SOČ
IN-VITÁCIE

.SIB

School Info BOX
RODIČOVSKÉ...

IMATRIKULÁCIE
a
VIANOČNÁ
AKADÉMIA

(našťastie konzultačné..)

4.12.2018

Barmanský kurz
3.-7.12.2018

DOD
4.-5.12.2018

ŠG
19.12.2018 o 10:00

HA + SPŠP
20.12.2018 o 8:00

.SIB

School Info BOX

Naša škola sa zapojila začiatkom septembra 2018 do projektu Európskeho parlamentu s názvom Euroscola. Po úspešnej kvalifikácii sa uskutočnila v dňoch 24.-27.10.2018 pracovná / študijná cesta do Štrasburgu a s ňou súvisiaca
návšteva v Európskom parlamente. Projekt EUROSCOLA je najväčším študentským projektom Európskeho parlamentu a účasť na projekte prináša určitú prestíž pre každú školu. Je zameraný najmä na poznávanie princípov EÚ, aktívne
riešenie a zapájanie sa študentov na aktuálne témy, ako i získavanie nových kontaktov, skúseností a inšpirácie s inými participujúcimi školami v rámci EÚ.
Nakoľko sme cestovali autobusom cez noc a do Štrasburgu sme prišli približne o 11:30 vo štvrtok, celý deň
bol venovaný prehliadke mesta s odborným výkladom (plavba loďou, návšteva katedrály...). Bývali sme v hoteli CAP
EUROPE, ktorý sa nachádzal takmer v centre mesta. Z toho dôvodu sme všetky cesty po Štrasburgu mohli absolvovať

na pešo. V piatok sme absolvovali program v Európskom parlamente, súvisiaci s projektom EUROSCOLA, ktorý bol
viac ako vyčerpávajúci pre každého z nás.. Spomeniem len jeden moment, ktorý si budem dlho pamätať, a to, že
Danka Vargová vystúpila pred 500 členné auditórium a predstavila našu školu a krajinu v angličtine.. A to chce už

Video zo

riadnu guráž.. Samozrejme som veľmi rád z toho, ako zvládli decká svoje úlohy, že prekonali strach komunikovať v

Štrasbourgu

cudzom jazyku a že zažili atmosféru jednej veľkej komunity. Program končil vo večerných hodinách a tak sme rýchlo
zbehli už len na miestnu pizzu, pokúpiť posledné suveníry a hor sa na hotel oddychovať.
V sobotu sme v skorých ranných hodinách vyrazili na spiatočnú cestu na Slovensko. Z dôvodu obeda
a oddychu z časovo náročnej cesty sme absolvovali zastávku a prehliadku mesta Regensburg (Nemecko), ktorého
historické centrum spolu s katedrálou a mostom je zapísané v zozname UNESCO. Do Nitry sme dorazili v nočných
hodinách 21:30 plný krásnych spomienok. Ďakujem všetkým za vzorné správanie, príjemnú uvoľnenú a priateľskú
atmosféru, dochvíľnosť, no najmä ľudskosť.

Mgr. Michal Bilic, PhD.

Všetkým dobre známa budova Louise Weiss a naše maličkosti
Štrasbourg, 26.10.2018

SOČ
Stredoškolská odborná
činnosť

Mojou témou pre stredoškolskú odbornú činnosť je: „ Pramene
Liptova ako súčasť vodného bohatstva Slovenska“. Dôvodom jej
výberu je podpora turizmu na Slovensku, nakoľko Slovensko ponúka množstvo atraktívnych miest. Veľa Slovákov cestuje, ale len
zopár z nich cestuje aj po Slovensku a pritom je také krásne.
Z hydrologického hľadiska je neobyčajne zaujímavou krajinou.
Práca má prispieť k jej lepšiemu spoznávaniu. Je zameraná
na minerálne a termálne pramene v jednom z najznámejších
regiónov a to Liptov. Rozhodla som sa tak z dôvodu, že naša krajina

je na ne veľmi bohatá. Veľa ľudí pozná termálne pramene len vďaka
termálnym kúpaliskám alebo kúpeľom. Málokto vie, že Slovensko

Radka Klemanová
V.A HA

ukrýva aj prírodné termálne pramene. Sú celoročne bezplatne
otvorené. Doprajú vám relax a hlavne nezabudnuteľný zážitok.
Môžete tak spojiť príjemné s užitočným. Užívate si pohľad na
krásnu prírodu a zároveň na vás vplývajú liečivé účinky jedného
z týchto prameňov.

SOČ
Stredoškolská odborná
činnosť

Cieľom práce je dať ich do povedomia. Samozrejme chcem
vypracovať poznávací zájazd spojený s ich návštevou spolu
s typickými miestami pre Liptov. Dúfam v to, že sa tieto aspekty
týkajúce sa environmentálneho hľadiska dostanú do povedomia
ľudí a napomôže to tak aj k ich celkovej ochrane. Keďže v dnešnej
dobe začínajú byť činnosti spojené s ekologickou ochranou
životného prostredia čoraz viac populárne, dokáže sa pri nich aj

práca na takúto tému presadiť a zaktuálniť. Verím v to, že táto práca nebude iba chaotické nahromadenie rôznych faktov, ale mohla

Radka Klemanová
V.A HA

by byť aj prínosom pre rôzne skupiny ľudí, ktorí sa danej
problematike skutočne venujú a sú v rámci týchto aktivít
zainteresovaní.

SOČ
Stredoškolská odborná
činnosť

Superfood alebo aj superpotraviny, sú potraviny, ktoré majú
blahodarný vplyv na naše telo a organizmus. Majú vysoký
potenciál, sú vhodnou prevenciou proti rakovine, pomáhajú

s chudnutím, čistia organizmus, zlepšujú pleť a zvyšujú
imunitu. Nie sú však presne stanovené kritériá čo je a čo nie
je superfood. Nemajú žiadnu vlastnú potravinovú skupinu, je
to v podstate len marketingové pomenovanie.
Napriek modernému názvu, nie sú žiadnou novinkou,
poznali ich už staré civilizácie. Starí Mayovia si pridávali do
potravy mikroriasy, gladiátori popíjali šťavu zo zeleného
jačmeňa. V čom sú ale tak výnimočné? Tieto prírodné

Frederika Farkašová

potraviny majú abnormálnu koncentráciu fytochemikálií

V.B HA

a dôležitých živín. Pochádzajú z miest, ktoré nie sú zrovna
ideálne ako napríklad púšte, tropické pralesy alebo rastú vo

veľkej nadmorskej výške. Horšie podmienky môžu za to, že
rastliny zadržujú viac vitamínov, živín a minerálov. Prvý krát
bol názov „superfood“ použitý v roku 1998 v časopise Nature
Nutrition.

SOČ
Stredoškolská odborná
činnosť

Cieľom práce je oboznámiť ľudí o existencii superfoodu,
prečo je dôležitý a prečo ho zaviesť aspoň v malých množstvách
do každodennej stravy. Na základe pozorovania bežného stravo-

vania Slovákov som sa rozhodla túto tému spracovať. Šokovalo
ma, ako nezdravo sa stravuje drvivá väčšina obyvateľstva a koľko
ľudí si ani neuvedomuje následky ich správania. Najviac ma však
šokovala výchova detí a spôsob akým sa stravujú. Rodičia ich
denne brávajú na obed do fastfoodov, dávajú im peniaze aby si

mohli nakúpiť sladkosti a doma neveria riadnu vyváženú stravu.
Obezita na Slovensku prevyšuje priemer obezity Európskej únie

Frederika Farkašová
V.B HA

o takmer 1%. Nedostatočné vzdelanie v rámci zdravej výživy
vedie k takýmto štatistickým rozdielom.

Počas písania mojej práce na tému „Superfood“ som postupovala

SOČ
Stredoškolská odborná
činnosť

tým spôsobom, že som sa snažila o odborné spracovanie problematiky
na Slovensku a rozšíriť vedomie o zdravej výžive. Najprv som sa však
rozhodla získať všetky dostupné informácie z odbornej literatúry
a internetových stránok.
Všetky tieto informácie boli použité prevažne v teoretickej časti
SOČ, ale stali sa aj východiskom pre praktickú časť, keď som ich použila
pri vytvorení dotazníka.
Následne boli všetky informácie spracované do jednej ucelenej
práce, ktorá pozostáva z teoretickej aj praktickej časti. Pri dokončovaní
práce som sa snažila podať len tie najdôležitejšie, najzaujímavejšie

a najužitočnejšie informácie. Práca bola v konečnej fáze doplnená
o dotazník a najdôležitejšou zložku, samotný produkt – superfood shoty,

Frederika Farkašová
V.B HA

ktoré som vlastnoručne vyrobila a pripravila na ochutnávku.
Praktická časť teda pozostáva z dotazníku, ktorý mal za úlohu
zistiť, koľko ľudí o superfoode už počulo a či to vyskúšali, prípadne ich
názor a pohľad na vec. Superfood shoty sú priamym produktom mojej
SOČ, ktoré slúžia na marketingové účely, ľudia tieto shoty môžu
ochutnať a v prípade, že im zachutí a zistia, aké blahodarne účinky
a výhody tieto shoty ponúkajú, predpokladá sa, že ich budú chcieť kúpiť.

SOČ
Stredoškolská odborná
činnosť

Nikola Púchovská
V.A HA

S témou Využitie tekvíc s potravinárstve a v gastronómii chcem
poukázať na výhody konzumácie tekvíc pre naše zdravie ale aj priblížiť
ich všestranné využitie v kuchyni.
Pôvodom z Ameriky a Karibiku, neskôr Afrika a Orient. Dnes je to
sezónna potravina, ktorá rastie aj u nás a netreba ju dovážať.
Tekvica nie je len dekoračným prvkom v jesennom období ale má aj
využitie pri výžive ľudí. Okrem dužiny sa využívajú aj jadrá.
Stúpa počet priaznivcov tejto zeleniny a to vďaka všestrannému
využitiu, či už v gastronómii, potravinárstve alebo pri dekorovaní
príbytkov. To, že je to výnimočná plodina oslavujú napríklad aj
v susednom Rakúsku na tekvicových slávnostiach „Kurbisfest“
v mestečku Retz. Festival sa koná na jeseň. Celé mesto Retz má
tekvicovú výzdobu a dva ohradené objekty „tekvicové mestečká“. V nich
sa nachádza bohatá jesenná výzdoba, stánky s občerstvením, aj
tekvicové špeciality. Od polievky, cez hlavné jedlá až po dezerty.

Návštevníci mestečka si môžu zakúpiť rôzne výrobky ako napríklad
tekvicový džem, sterilizovanú tekvicu, tekvicovú múku či olej ale aj
známe pražené tekvicové semiačka.

SOČ
Stredoškolská odborná
činnosť
Tekvica—bežná plodina no predsa výnimočná. Má tisícročnú
tradíciu a je dekoračným prvkom jesene. V kuchyni má široké
uplatnenie, dá sa spracovať bezo zvyšku.

Nikola Púchovská
V.A HA

Plody tekvice sú bohaté najmú na vitamín A, karotény
a betakarotén, vďaka ktorému má tekvica oranžové sfarbenie.
Má antioxidačné a protirakovinové účinky. Vysoký obsah vody
aj vlákniny, považuje sa za nízko kalorickú potravinu. Vysoký
obsah draslíka a minimum sodíka čo napomáha udržiavať
normálne hodnoty krvného tlaku. Je teda prevenciou
srdcovocievnych chorôb. Zastúpenie majú v tekvici aj vitamíny
skupiny B a C. Teda radíme túto plodinu medzi tie, ktoré
posilňujú imunitu a sú prevenciu infekčných chorôb.

SOČ
Stredoškolská odborná
činnosť

Zuzana Sidorová
V.C HA

Trápili Vás niekedy vyhodené tony potravín
v supermarketoch , preplnené skládky odpadov,
nepríjemné fotky zvierat trpiacich v mori plného plastu? Ak
áno určite nebudete protirečiť s výberom mojej témy na
SOČ.
V mojej práci sa zaoberám vyhodenými potravinami,
ktoré sú častokrát úplne bezchybné a vhodné na
konzumáciu. Tiež upriamim pozornosť na ,,krivú zeleninu“
a jej využitie. Spomeniem hlavné princípy Zero-waste
životného štýlu ktorý je odpoveďou na tieto globálne
problémy na úrovni spotrebiteľa.
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Zuzana Sidorová
V.C HA

Medzi aktivity praktickej časti na škole zorganizujem
prednášku o Zero-waste princípoch a ich zavedení do
gastronomických zariadení. Tiež zaradenie smetných
košov pre plastový odpad do všetkých tried na škole
a vytvorenie stánku na školských decembrových trhoch,
kde budem ponúkať čerstvé šťavy vyrobené
z takzvanej ,,nepeknej, krivej zeleniny“.
Výťažok bude venovaný neziskovej organizácií
Lesoochranárske zoskupenie, ktoré chráni naše
drahocenné lesy a pomáha k výsadbe nových. Verím že
moja práca bude obohatením nielen pre komisiu SOČ, ale
hlavne pre študentov našej školy a všetkým fanúšikom
eko lifestylu.

1.12.-23.12 – Vianočné trhy
(Svätoplukovo námestie Nitra)
1.12. -YZOMANDIAS X NIK TENDO X DECKY
(Nová pekáreň Nitra)
1.12. - Divadlo: Deti zo stanice zoo

1.12. - Koncert: DDR
(Lifehouse Nitra)
3.12. (18:00-20:00) – Stredomorská festa
(Trafačka Nitra)

7.12. - Hudobné kino — Dežo Ursíny – Momentky
(DK Lúky, Vígľašská 1, Bratislava—3€)
7.12.- Random trippin w/ Rida Radar a Basement crew
(Nová pekáreň Nitra)
8.12. – Vianočná partička Nitra
(Nájomná jednotka 210)

9.12. – Trafo.Trh
(Trafačka Nitra)
10.12. - Potulky svetom: ako sa neposrať
(Trafačka Nitra)

12.12. – Nové divadlo- Nitra Čarodejnice
(Dom matice slovenskej v Nitre)
15.12. – The Paranoid + Nerieš
(Nová pekáreň Nitra)
21.12. – Horkýže slíže
(Frankie rock club Nitra)

22.12. – Flaam fest
(Nová pekáreň Nitra)
23.12. – Medial banana

(Music a cafee Nitra)
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X
.. táto sekcia patrí tebe..

Klikni na ikonu CHANGE, alebo nám pošli mail a napíš
svoj nápad
do redakcie, ako
zlepšiť veci na škole,
v našom časopise, alebo nám napíš len tak ak chceš
všetkým ukázať, čo ťa baví ..
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