
Oprava
V ostatnom čísle Župných
ozvien z 30. mája 2011 sme
pri článku Život šitý namie-
ru omylom uverejnili ne-
správnu fotografiu. Patrila k
nemu táto, na ktorej je prvá

zľava lektorka opisovaného
podujatia v Leviciach Jana
Vaculčiaková. Čitateľom i
dotknutým osobám sa
ospravedlňujeme. (RED)
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Predseda NSK oceňoval
žiakov stredných škôl
Každoročnepredseda
Nitrianskehosamospráv-
nehokrajaMilanBelica
oceňujenajúspešnejších
žiakovzauplynulý
školský rok.

Ani tento rok nebol výnimkou
a začiatkom mesiaca sa v
priestoroch Spojenej školy na
Slančíkovej ulici v Nitre zišlo
52 úspešných žiakov zo 72 škôl
a školských zariadení NSK.
Žiaci si z rúk predsedu NSK

prevzali Diplomy za úspešnú
reprezentáciu školy a Nitrian-
skeho samosprávneho kraja v
kategóriách: olympiády, stre-
doškolská odborná činnosť,
odborné a umelecké a športo-
vé súťaže. V tejto súvislosti
treba vyzdvihnúť ich mimo-
riadne tvorivé, študijné a ľud-
ské kvality, ale aj zodpoved-
nosť, iniciatívnosť a kreatívny
prístup pri plnení študijných
povinností a ich angažovanosť
v mimoškolskej činnosti.
Ocenení boli nasledovní žiaci:
Olympiády
Andrej Gál, Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierová 3, Levice; Boris Baráth, Gymná-
zium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komár-
no; Brigitta Horváthová, Gymnázium
M. R. Štefánika 16, Nové Zámky; Štefan
Farsang, Gymnázium Hansa Selyeho s
vyuč. jazykom maďarským - Selye János
Gimnázium, Ul. biskupa Királya 5, Ko-
márno - Komárom; Alexander Balážik,
Stredná odborná škola veterinárna, Drá-
žovská 14, Nitra; Jakub Dolinský, Gym-
názium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľča-
ny; Pavlína Gregorová, Spojená škola,
Slančíkovej 2, Nitra - organizačná zložka
Stredná priem. škola potravinárska;

Stredoškolská
odborná činnosť
Matúš Sitkey, Gymnázium, Golianova
68, Nitra; Matúš Balogh, Gymnázium,
Golianova 68, Nitra;
Odbornéaumelecké súťaže
Anna Gímešová, Pedagogická a sociálna
akadémia, Engelsova 3, Levice; Teodóra
Volter, Gymnázium Jána Ámosa Komen-
ského s vyučovacím jazykom maďar-
ským - Comenius Gimnázium, Komen-
ského 1, Želiezovce - Zselíz; Attila Bert,
Stredná odborná škola, Hrkovce 115;Ma-
túš Buchan, Stredná priemyselná škola,
Ul. Františka Hečku 25, Levice; Matúš
Kyseľ, Stredná priemyselná škola, Ul.
Františka Hečku 25, Levice;Denis Fábry,
Stredná priemyselná škola, Ul. Františka
Hečku 25, Levice; Igor Seidl, Stredná
priemyselná škola, Ul. Františka Hečku
25, Levice; Patrik Šipöcz, Stredná prie-
myselná škola, Ul. Františka Hečku 25,
Levice; Ľuboš Valkovič, Stredná odborná
škola, Ul. SNP 2, ZlatéMoravce; Juraj Foj-
tík, Stredná odborná škola, Ul. SNP 2,
ZlatéMoravce;Viktor Tóth, Spojená ško-

la, Komárňanská 28, Nové Zámky, orga-
nizačná zložka Stredná priemyselná ško-
la S. A. Jedlika - Jedlik Ányos elektrotech-
nikai Szakközépiskola; Patrik Szalay,
Spojená škola, Komárňanská 28, Nové
Zámky, organizačná zložka Stredná
priemyselná škola S. A. Jedlika - Jedlik
Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola;
Jozef Hajnala, Stredná odborná škola,
Nitrianska 81, Šurany; Marek Supek,
Stredná odborná škola, Jesenského 1, No-
vé Zámky; Adriána Homonnaiová,
Stredná odborná škola, Jesenského 1, No-
vé Zámky; Patrícia Semanová, Stredná
odborná škola, Jesenského 1, Nové Zám-
ky; Attila Matušek, Stredná priemyselná
škola - Ipari Szakközépiskola Petőfiho 2,
Komárno;Mátyás Balla, Stredná odbor-
ná škola obchodu a služieb - Kereskedel-
mi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola,
Budovateľská 32, Komárno; Alan Marko,
Gymnázium M. R. Štefánika 16, Nové
Zámky;Boris Garami,Gymnázium,M. R.
Štefánika 16, Nové Zámky; Nikolett Dé-
kány, Gymnázium Hansa Selyeho s vy-
učovacím jazykom maďarským, Ul. bis-

kupa Királya 5, Komárno; Petra Balážo-
vá, Stredná odborná škola, Krušovská
2091, Topoľčany; Michaela Berešová,
Stredná odborná škola, Krušovská 2091,
Topoľčany; Michaela Helbichová,
Stredná odborná škola, Krušovská 2091,
Topoľčany; Jakub Boháčik, Stredná od-
borná škola drevárska, Pílska 7, Topoľča-
ny; Ľuboš Varga, Stredná odborná škola,
Nábrežie mládeže 1, Nitra; Roman Pro-
stredný, Stredná odborná škola, Nábre-
žie mládeže 1, Nitra; Michal Brath,
Stredná priemyselná škola, Ul. Fraňa Krá-
ľa 20, Nitra; Martin Strapko, Stredná
priemyselná škola, Ul. Fraňa Kráľa 20,
Nitra; Adam Bíro, Stredná priemyselná
škola, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra; Lukáš
Burda, Stredná priemyselná škola, Ul.
Fraňa Kráľa 20, Nitra; Ľubica Dobošová,
Stredisko praktického vyučovania, Ďur-
čanského 2, Nitra;
Športové súťaže
Roman Révay, Gymnázium Juraja Fánd-
lyho, Školská 3, Šaľa; Erika Urbánová,
Gymnázium Juraja Fándlyho, Školská 3,
Šaľa; Dominika Egriová, Gymnázium Ju-
raja Fándlyho, Školská 3, Šaľa; Paulína
Jankechová, Gymnázium Juraja Fándly-
ho, Školská 3, Šaľa; Martina Dinušová,
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka,
Pohraničná 10, Komárno; Lucia Janečko-
vá, Stredná odborná škola obchodu a
služieb, Zdravotnícka 3, Nové Zámky;
Viktor Pálinkás, Stredná priemyselná
škola stavebná, Konkolyho 8, Hurbano-
vo; Ján Dömény, Stredná priemyselná
škola stavebná, Cabajská 4, Nitra; Miro-
slav Aschengeschvantner,Gymnázium,
Ul. 17. novembra 1180,Topoľčany; Petra
Krošláková, Gymnázium, Golianova 68,
Nitra; Lenka Földesiová, Spojená Škola,
Slančíkovej 2, Nitra - organizačná zložka
Športové gymnázium.

ĽUBICALIBOVÁ,
vedúcaOŠMŠKÚNSK

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ
Vzdelávací program
Comenius v praxi
Všeobecnýmcieľom
Programuceloživotného
vzdelávania jeprispievať
k rozvojuEurópskeho
spoločenstva, akokvy-
spelej znalostnej spoloč-
nosti s trvaloudržateľ-
nýmhospodárskymroz-
vojom,vyššímpočtoma
kvalitnejšímipracovnými
miestami, akoaj väčšou
sociálnousúdržnosťou
pri súčasnomzabezpeče-
ní riadnej ochranyživot-
néhoprostrediaprebu-
dúcegenerácie.

Program je zameraný najmä
na rozvoj výmeny, spoluprá-
ce a mobility medzi systé-
mami vzdelávania v rámci
Európskeho spoločenstva
tak, aby sa stali svetovým
štandardom kvality. Súčas-
ťou programu je aj podprog-
ram Comenius, ktorý sa ve-
nuje potrebám v oblasti vý-
učby a učenia sa všetkých
osôb zapojených do predškol-
ského a školského vzdeláva-
nia až do skončenia vyššieho
stredoškolského vzdelávania.
Gymnázium Petra Pázmáňa s
vyučovacím jazykom maďar-
ským v Nových Zámkoch,
ktoré je v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Nitrianskeho samo-
správneho kraja, sa úspešne
zapája do výziev programu
Comenius od roku 2008.
Odvtedy jeho učitelia už

štyrikrát získali finančnú
podporu na vzdelávaciu akti-
vitu v zahraničí v rámci akcie
Ďalšie vzdelávanie pedago-
gických zamestnancov. Tak-
to sme mali možnosť zlepšiť
svoje pedagogické schopnos-
ti, zručnosti a vedomosti, a
zároveň širšie pochopiť škol-
ské vzdelávanie v Európe v
kurzoch na Malorke, v Brigh-
tone a toto leto naMalte.
V roku 2011 schválili našej

inštitúcii Individuálnumobi-
litu žiakov, ktorej cieľom je
poskytnúť im možnosť spoz-
nať štúdium a život v inej

krajine, rozvinúť ich poro-
zumenie pre rozmanitosť
európskych kultúr i jazykov a
osvojiť si vedomosti a zruč-
nosti potrebné pre ich osob-
ný rozvoj. Akcia si kladie za
cieľ podporiť aj dlhodobú
spoluprácu medzi zapojený-
mi školami, umožniť vzá-
jomné uznávanie štúdia ab-
solvované na partnerských
školách a posilniť európsku
dimenziu v školskom vzdelá-
vaní. Mobilita dvoch našich
žiakov bude trvať tri mesia-
ce v partnerskej škole v mes-
te Collado Villalba pri Mad-
ride.
Hosťovanie Comenius asis-

tenta je ďalším programom,
ktorý naše gymnázium
úspešne realizuje v tomto
školskom roku. Od septem-
bra do decembra 2010 sme
hosťovali učiteľa anglického
a nemeckého jazyka Juliana
Mihajlovica z Nemecka, od
februára do júna 2011 učiteľ-
ku dejepisuMinervu Jormolu
z Fínska. Obidvaja učitelia sú
neoceniteľným prínosom v
rozmanitosti kultúr pre na-
šich študentov.
Cieľom Školských par-

tnerstiev je posilniť európsku
dimenziu vo vzdelávaní pro-
stredníctvom aktivít nadná-
rodnej spolupráce medzi ško-
lami. Tento projekt nám už
druhý rok umožňuje spolu-
pracovať s učiteľmi a žiakmi z
Holandska, Španielska, Nór-
ska a Poľska. Zapojenie sa do
partnerstva umožňuje našim
žiakom a učiteľom precvičiť
si cudzí jazyk a zvýšiť moti-
váciu k jeho štúdiu.
Akcie programu Comenius

sú otvorené pre všetky typy
škôl od materských až po
stredné školy rozličného ty-
pu. Na základe našich skúse-
ností môžem Program celo-
životného vzdelávania odpo-
rúčať každej inštitúcii.

ZUZANAPETERNAI,
riaditeľkaGymnázia

P. PázmáňasVJMN.Zámky
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Veľký mág Mozart v komárňanskej knižnici
Vtomto rokusi pripomí-
namezdvojenévýročie
hudobnéhoskladateľa
WolfgangaAmadea
Mozarta.

V Knižnici Józsefa Szinnyeiho
v Komárne, ktorá je v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Nitrian-
skeho samosprávneho kraja,
sa uskutočnil spomienkový
koncert s príznačným názvom
VeľkýmágMozart.
Podieľali sa ňom naslovov-

zatí odborníci zo Základnej
umeleckej školy v Komárne.

Majstrove životné osudy nám
priblížila pedagogička Czókoly
Éva v prezentácii, v ktorej sa
zamerala na tri mestá, v kto-
rých skladateľ prežíval tvorivé
obdobie - Salzburg, Viedeň a
Prahu. Nasledovali živé hu-
dobné ukážky z diela W. A.
Mozarta. Žiaci ZUŠ v Komárne
interpretovali jeho diela na
klavíri, zobcovej flaute, hus-
liach a zaspievali úryvky z
majstrovej piesňovej a opernej
tvorby. Študentov z Gymnázia
Ľ. J. Šuleka a z Gymnázia Han-
sa Selyeho na úvod určite

prekvapila informácia o tom,
že keď bol Mozart v ich veku,
vypočul si prísne strážené die-
lo Gregoria AllegrihoMiserere,
ktoré nesmelo byť šírené v no-
tovej forme, on bol však
schopný na jedno počutie pre-
písať toto dielo do nôt. Prek-
vapujúce bolo aj to, že geniál-
ny hudobník s veľkou obľubou
hral napríklad aj biliard. Bi-
liardový stôl mal na každom
mieste, kde býval. Živá hudba
prednesená žiakmi ZUŠ bola
pre študentov mimoriadne
pôsobivá a viditeľne ich zauja-

la. Celé podujatie dramatur-
gicky aj organizačne zabezpe-
čil skúsený pedagóg ZUŠ Ru-
dolf Harmat. V knižnici už
pripravil viac hudobných po-
dujatí, ktoré zakaždým zauja-
li, rozšírili vedomosti a poteši-
li ducha. Aj teraz samuporadi-
lo zostaviť koncert tak, že bol
zaujímavý, príťažlivý, nabitý
informáciami. Študenti sa
mohli presvedčiť, že aj dnes je
klasická hudba živá a podma-
nivá.

EVAĎURČOVÁ,Knižnica
JózsefaSzinnyeihovKomárne

Ocenení žiaci SPŠ na ulici F. Kráľa v Nitre
Snimi tretí spravapredsedaNSKMilanBelicaadruházľavavedú-
caOŠMŠKĽubicaLibová.

Deň poézie v knižnici
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne,
ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti
Nitrianskeho samosprávneho kraja,
pripravila pre žiakov 5. a 6. ročníkov ZŠ
na Eötvösovej ulici s maďarským vyučo-
vacím jazykom literárne predpoludnie
venované poézii. Bol to už 7. ročník Dňa
poézie, kde si svoje vedomosti z básnic-
kých poém maďarských romantických
básnikov Sándora Petőfiho, básnická
poéma János Vitéz a Arany Jánosa, bás-
nicka poéma Toldi preverili deti v šty-
roch súťažiacich skupinách. Preukázali

bohaté vedomosti zo spomínaných po-
ém, schopnosti z ich prednesu a poda-
ktoré prekvapili aj zručnosťou ich vý-
tvarného poňatia. Tí najlepší dostali
knižné dary, ale ani ostatní súťažiaci
neodišli bez malých vecných pripomie-
nok na predpoludnie prežité s poéziou.
Pracovníčky knižnice, ale aj priaznivci
poézie sa tešia nabudúcoročný8. ročník
Dňa poézie ktorý bude venovaný inej
významnej básnickej dvojici.

GABRIELLA JENEIOVÁ,
Knižnica J. SzinnyeihovKomárne

Maďarská romantickápoézia zaujala
aj dnešnúmládež. FOTO:RICHARDTURZA



Palestína chce spoluprácu
Nitriansky samosprávny kraj je prvým
slovenským regiónom, ktorý navštívil
veľvyslanec Palestíny v Slovenskej re-
publike Abdalrahman Bsaiso, na
snímke druhý zľava, aby tu rokoval o
konkrétnych formách spolupráce s
tým že, záujem je predovšetkým o
poľnohospodárstvo, priemysel a ná-
boženskú turistiku. „Jeho exelencia vie,
že práve na území nášho kraja je jediná
univerzita, ktorá sa venuje poľnohos-

podárstvu,“ povedal bezprostredne po
rokovaní predseda NSK Milan Belica,
prvý zľava. Palestínsky veľvyslanec tiež
vidí veľa možností na spoluprácu me-
dzi slovenskými regiónmi aPalestínou,
pretože, ako povedal: „My sme rodiaci
sa štát, ktorý buduje celú svoju infra-
štruktúru. Tá možnosť spolupráce v
poľnohospodárskej oblasti je obrov-
ská, my máme veľké rezervy a Sloven-
skomáveľké kapacity.“ (SKA)

Úspechy žiakov Gymnázia
J. Kráľa v Zlatých Moravciach
Ostatnédvaškolské
rokyboli preGymnázium
JankaKráľavZlatých
Moravciach, ktoré je
v zriaďovateľskej pôsob-
nostiNitrianskeho
samosprávnehokraja,
viacnežúspešné.

Predmetová komisia biológie
a ekológie tohto gymnázia
rozvinula spoluprácu s Prí-
rodovedeckou fakultou Uni-
verzity Komenského v Brati-
slave a s Univerzitou Duis-
burg - Essen, s ktorými sa
spoločne zapojili do medzi-
národného environmentálno
- edukačného projektu Aqua-
wis. Zlatomoraveckých gym-
nazistov tam zastupujú štu-
dentky VI. D triedy Barbora
Bednárová, Radka Komžíko-
vá, Jana Končalová a Martina
Kunská, ktoré svoju školu re-
prezentovali aj s dlho pripra-
vovaným projektom na se-
minári v Tatrách, kde sa
umiestnili na 1. mieste. V
tomto školskom roku žiaci

Gymnázia Janka Kráľa opäť
spolupracovali s Prírodove-
deckou fakultou, vďaka čomu
sa študentky VII. D triedy Ja-
na Končalová a Martina Kun-
ská mohli zúčastniť na Kon-
grese mladých bádateľov –
vodohospodárov a hydroló-
gov 2011. Dievčatám sa poda-
rilo zaujať svojím prejavom a
odbornou prezentáciou na
tému Makrozoobentos v rie-
ke Žitava a spomedzi 25 štu-
dentských prác si vybojovali
postup na medzinárodnú sú-
ťaž MEF-EBAV 20th Interna-
tional Research Projects
Exhibition do tureckého Is-
tanbulu. Študentky zlatomo-
raveckého gymnázia svojou
prácou ukázali rovesníkom,
že problematika vôd im nie je
ľahostajná, zaujali aj na me-
dzinárodnej úrovni a svojou
činnosťou si získali mnohé
ocenenia, množstvo skúse-
ností, zážitkov a zahranič-
ných priateľov s podobnými
záujmami.

RENÁTAKUNOVÁ

NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

Multikultúrna výchova
zážitkovým učením
My, žiaci i učiteliaGymná-
ziaAndrejaVráblavLevi-
ciach, ktoré jev zriaďova-
teľskej pôsobnostiNit-
rianskehosamosprávne-
hokraja, smesavmáji
vrátili z putovaniapo
európskychcestáchza
poznaním.

Po vyše tisíckilometrovej ceste
sme prišli do našej prvej cieľo-
vej stanice, do Štrasburgu.
Francúzske Alsasko nás priví-
talo krásnym slnečným poča-
sím. Pri úvodnej prehliadke
sme za pekného slnečného po-
časia objavili napríklad
úchvatnú gotickú katedrálu a
malebné domčeky v Petit
France. Kúpili sme prvé suve-
níry a pokračovali zastavením
v komplexe budov Európskej
únie odkiaľ sme pokračovali
sme do Luxemburska. Aj pre-
hliadku hlavného mesta Lu-
xemburgu s návštevou Notre
Dame s hrobkou českého kráľa
Jána Luxemburského, veľko-
vojvodského paláca, uličiek a
zákutí, sme zvládli pešo a po-
daktorí už mali nielen vybité
batérie fotoaparátov, ale aj za-
plnené pamäťové karty. Tak
sme prišli ešte aj unavení do
belgického Bruselu, ubytovali
sa v hoteli a ráno sme už stále
pred Európskym parlamen-
tom, kde nás čakal černoch.
Bol to vlastne Čech, sprievod-
ca, ktorý si nás hneď všetkých
získal. Mala som trochu obavy,
že počítačová prezentácia bude
pre žiakov uspávankou, ale

sprievodca to zvládol na jed-
notku a nepotreboval na to ani
tých trinásť jazykov, ktoré
ovláda. Nasledujúcu prehliad-
ku historického centra, čiže
katedrálu Svätého Michala,
kráľovský palác s Bruselským
parkom, kostol Notre Dame de
Sablon, cikajúceho chlapca aj
dievčatko a námestie Grote
Markt - to všetko sme prešli
opäť pešo. Ochutnali sme waf-
le s čokoládou, jahodami a šľa-
hačkou a niektorí si kúpili aj
pravú belgickú čokoládu, iní
mali na obed mušle s hranol-
čekmi. Po útlme z týchto ho-
dov nás prebralo Atómium,
trochu sme si zašantili a urobi-
li ďalšie zábery zo symbolu
Expa 1958 a hurá do Amster-
damu! V autobuse sme trochu
síce ešte trocha zdriemli, ale
prechádzali sme takou úžas-
nou krajinou s veternými
mlynmi, padajúcimi mostmi,

s vodou vyššou ako polia, že
sme sa potom len dívali a foto-
grafovali. Keď sme vystúpili z
autobusu, boli sme odrazu v
centre Amsterdamu v oranžo-
vej pele-mele. Hneď sme všetci
dostali oranžovú šatku, tašku a
žuvačku a boli vo virvare ľudí,
ktorí oslavovali Deň kráľovnej.
Múzeum sme mali však na-
plánované, tak šup do Rijks-
museum. Užasnutí z obrazov,
nábytku, porcelánu sme sa
presunuli na návštevu dia-
mantového múzea. Tu sme na
vlastné oči videli, ako sa brúsia
diamanty. Až teraz vieme, že
briliant je len typ výbrusu
diamantu. Na uliciach to burá-
calo, žilo, hrali kapely, tanco-
valo sa. No my sme pokračova-
li návštevou Van Goghovho
múzea. Keď sme sa pokochali
aj týmito skvostami umenia,
dali sme si voľno. Konečne,
hneď sme zapadli medzi Ho-

lanďanov. To sme si mysleli
lenmy, lebo sme pre domácich
boli na prvý pohľad turisti.
Pripomínali sme im Poliakov
alebo Rusov. Á, Slovensko! Ne-
poznajú nás. Levický jarmok s
najväčšou tlačenicou nie je
nič. Je večer a späť na hotel.
Unavení a ledva sa vlečúci.
Návšteva holandského mesta
kvetov Lissé s parkom Ke-
ukenhof bola na druhý deň
pastvou pre oči. Po 2 hodinách
s cibuľkami pravých tulipánov
v taškách sme boli opäť v Am-
sterdame. Plavba po grachtoch
- kanáloch nám umožnila vi-
dieť najkrajšie a najstaršie ho-
landské domy s krásnymi
priečeliami. Ďalej sme pokra-
čovali návštevou Heineken
múzea, kde sme zažili úžasnú
šou, boli sme odrazu pivom v
4D animácii a po rýchlom pre-
sune, pešo, sme boli pred dve-
rami Anna Frank múzeu. Po
silnom zážitku z osudu mladé-
ho židovského dievčaťa sme sa
večerným veľkomestom pre-
súvali po rozličných uličkách
až k nášmu autobusu a tak
smer na východ bol smer do
Levíc. Poobede po 1560 kilo-
metroch sme boli pred školou a
bolo po našompoznávacom zá-
jazde. A viete, kto bol najlepší
v kvíze, ktorý sme všetci bez
odpisovania urobili z toho, čo
sme videli a zapamätali si? No
predsa druháčka Veronika, tá
basketbalistka. Z 26 možných
bodovmala 25.

ERIKASULINOVÁ,
riaditeľkaškoly

l Dvojstranu ŽUPNÉ OZVENY obsahovo pripravuje Nitrian-
sky samosprávny kraj. Zodpovedný redaktor: PhDr. Stanislav
Katrinec - hovorca predsedu NSK. Kontakt: tel.: 0911 955 991,
e-mail: stanislav.katrinec@unsk.sk, pre poštový styk: Úrad
NSK, Štefánikova69, 94901Nitra. TP01001252

Úspešní žiaci SOŠ Levická v Nitre
Žiaci Strednej odbornej školy
na Levickej ulici v Nitre, ktorá
je v zriaďovateľskej pôsobnosti
NSK, sa každoročne zúčastňu-
jú na súťaži s medzinárodnou
účasťou, organizovanou na
veľmi vysokej odbornej úrovni
Asociáciou kuchárov a cukrá-
rov Českej republiky. Tento
rok sa na nej zúčastnil žiak II.
ročníka študijného odboru ku-
chár Marek Vindiš, v odbornej
spolupráci s majsterkami od-
borného výcviku M. Vozáriko-
vou a T. Moravčíkovou. Na sú-
ťaž sa pripravovali štyri druhy
predjedla: kačacia paštéta v

pistáciovom obale na brusni-
covom želé, morčacie prsia
plnené judášovým uchom, šo-

šovicovo pohánkový šalát a
cviklovým dipom, mozarella v
prošute s cuketovo papriko-
vým chatney, grilovaný en-
cián s mandľami, kuracia ro-
ládka s mandľami, ravioly s
cukrovým hráškom, papriko-
vá omáčka a trojchodové me-
nu. Vo vysokej konkurencii
súťažiacich sa náš žiak
umiestnil na striebornej
priečke. Úspech nás všetkých
potešil a povzbudil do budú-
ceho ročníka súťaže. Blahože-
láme,Marek.

ALENAPANISOVÁ,
riaditeľkaškoly

15
MYNITRIANSKENOVINY 27. 6. 2011 / ČÍSLO25

ŽUPNÉNOVINY

To je názov korešpondenč-
nej súťaže na Obchodnej
akadémii v Šuranoch v zria-
ďovateľskej pôsobnosti
NSK, ktorú v máji vyhodno-
tili. Pozostávala z troch sú-
ťažných kôl a v každom z
nich odpovedali študenti na
10 otázok, ktoré boli zosta-
vené z oblasti histórie a
geografie. Po zverejnení
každého kola mali študenti
týždeň na vyriešenie zada-
ných úloh. Správne odpo-
vede posielali na mailovú
adresu utvorenú sekciou
nemeckého jazyka pri OA
Šurany. O umiestnení jed-
notlivcov rozhodli vyučujú-
ci nemeckého jazyka takto:
l 1. Simona Babínová - 1. C
l 2.Martin Santaj - 1. B
l 3. Kristína Bujdáková - 1. C
V rámci hodnotenia tried

sa na 1. mieste umiestnili
študenti 1. C triedy.

HELENARUSNÁKOVÁ

Levičania v Štrasburgu
Tusazačala ich cestapokrajináchBeneluxu. FOTO: ERIKASULINOVÁ

Slovenské študentky v Istanbule
JanaKončalováaMartinaKunská tupredstavili svoj projekt.
FOTO:RENÁTAKUNOVÁ

Európske solárne dni v Zlatých Moravciach
Minulý mesiac sa na Sloven-
sku uskutočnili prvé Európske
solárne dni. Zorganizovala ich
Stredná odborná škola tech-
nická v Zlatých Moravciach,
ktorá je v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Nitrianskeho samo-
správneho kraja. Na akcii sa
zúčastnilo takmer štyristo
žiakov všetkých základných
škôl v meste. Počas prezentá-
cie solárnych dní navštívili in-
teraktívnu prednášku o solár-

nej energii a jej využívaní, ako
obnoviteľného zdroja energie,
ktorú viedol a svoj projekt kva-
lifikovane prezentoval žiak
Alex Molnár. V rámci prezen-
tácie sa žiaci oboznámili s
premenou slnečnej energie na
elektrickú na takých výrob-
koch, ako solárna fontána,
vetrovka, vŕtačka, parabola,
solárne nabíjačky mobilných
telefónov, MP3 prehrávačov,
či GPS a videli aj solárneho

cvrčka. Pedagógovia hodnotili
prezentáciu ako vhodnú for-
mu vzdelávania sa v rámci
predmetov informatika a fyzi-
ka, žiaci si zasa mohli vyskú-
šať a prezrieť jednotlivé fyzi-
kálne javy v praxi. Ďakujeme
školám za účasť na tomto po-
dujatí a tešíme sa na Solárne
dni v roku 2012.

DUŠANHUSÁR,
riaditeľ SOŠtZlatéMoravce,
koordinátorSolárnychdní

Objavná cesta
nemecky
hovoriacimi
krajinami

StriebornýkuchárMarekVin-
diš so svojimimajsterkami.
FOTO:DENISABALKOVÁ


