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    Dne 20. 9. se na stadionu Lokomotivy Břeclav uskutečnilo 
okresní kolo přeboru středních škol v atletice pod názvem Corny 
Cup. Počasí závodu přálo, bylo slunečno a teplo. Soutěže se zú-
častnila družstva chlapců i děvčat. 

    Družstvo dívek reprezentovaly Klára Nosková, Leona Balgová, 
Sabina Prajková, Michaela Sklenářová (všechny 3.B), Katka Jo-
chmanová (4.B), Veronika Kománková (2.B), Martina Mádle (1.A), 
Katka Žižlavská, Anežka Včelouchová, Sofie Böthigová, Nikola 
Fajtlová, Anna Bartošová (všechny 1.B) a obsadily druhé místo. 
Družstvo chlapců reprezentovali Martin Krevník (4.B), Štěpán Krej-

čiřík (3.B), Tomáš Nekoranec, Jaroslav (oba 1.A), Matěj Osička, 
Thomas Popp (oba LG2), Petr Svoboda, Vojtech Mach (oba EL4A), 
Robin Králík (EL2B), Jakub Vérosta, Jakub Křivák, Jan Zonyga 
(všichni EL1B), Lukáš Kubát (LG1). 
    Družstvo chlapců zvítězilo a kvalifikovalo se do krajského kola.
Krajské kolo se konalo na stejném místě o týden později, tj. 21. 9., a 
naši chlapci skončili na výborném třetím místě. Před nimi se umísti-
la družstva gymnázia Vyškov a gymnázia Kpt. Jaroše Brno.
Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme!

Mgr. M. Ščerbík

Atletika  Corny Cup

    V úterý 25.10. se na hřišti TJ Moravan Lednice uskutečnilo 
okresní kolo středoškolských her v kopané o pohár J.Masopusta 
za účasti šesti týmů.

    Naše družstvo po remíze 2 : 2 s Gymnáziem Hustopeče a vítěz-
ství 5 : 0 s týmem SVIŠ Valtice přesvědčivě vyhrálo svou skupinu a 
postoupilo do finále.
    Tady náš tým po výborném výkonu porazil tým Gymnázia Miku-
lov 1 : 0 a získal po několikáté v řadě za sebou titul okresního šam-
piona a postoupil do krajského finále.( duben 2017 v Blansku).
    Družstvo tvořili žáci jak z obchodky, tak průmyslovky:
Andreas Jajcay, Martin Sláma, Michal Tábora, Aleš Radakovič, 
Miroslav Beneš, Kien Tran Trung, Thomas Popp, Miroslav Turek, 
Adam Bařina, Ondřej Kocourek, Michal Konečný, Michal Florus, 
Vojtěch Bíza, Tomáš Nekoranec a Jakub Abazaj. 
Blahopřejeme!                           

Mgr. A. Košťál 

Další sportovní úspěch !!!

    V polovině září se v Blansku uskutečnilo krajské kolo 
soutěže Ekonomický tým 2016. Břeclavskou SPŠ a OA za-
stupovali žáci čtvrtých ročníků oboru obchodní akademie 
Tereza Kořínková, Petr Pěček a Daniel Rychlík. 

    Soutěž měla dvě části. Nejdříve všechna družstva absol-
vovala vědomostní test, který zahrnoval otázky z ekonomiky, 
účetnictví a informačních technologií. Potom si soutěžící 
museli připravit  prezentaci na téma elektronická evidence tr-
žeb, kterou  sehráli jako scénku. Daniel  Rychlík představoval 
ministra financí Babiše, Tereza Kořínková pak  podnikatelku 
a Petr Pěček komentátora.
    Všichni si s úkoly poradili velmi dobře a  prokázali také 
rozhled v oblasti sociálně-ekonomické a politické. Ziskem 92 
bodů  obsadili mezi osmi školami 2. místo. Meta nejvyšší a 
účast v celostátním finále jim unikly pouze o jeden bod. Ing. Marcela Minářová

vyučující ekonomiky

Ekonomický tým 2016
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    Dne 22. 9. 2016 se v Brně uskutečnila tradiční soutěž družstev 
středních škol 

    O pohár rektora Univerzity obrany. Je to soutěž, která má spor-
tovní část (běh, při kterém závodníci plní úlohy, jako např. střelba, 
hod granátem na přesnost, průlezky a jiné) a vědomostní část (úlo-
hy z oblasti zeměpisu, přírodních věd, dějepisu atd.). Tento rok se 
soutěže zúčastnil rekordní počet škol - 30, a to nejen z Moravy, 
ale i z Čech. Naše družstvo (Klára Nosková, Jakub Abazaj, Matěj 
Škrobáček) se umístilo na 17. místě. Škoda svalových problémů 
Matěje Škrobáčka, které naše družstvo „zbrzdily“, ale s tím se, 
bohužel, při takové soutěži musí počítat.
    I tak blahopřání a poděkování našim závodníkům.

Mgr. M. Ščerbík

Soutěž o pohár Univerzity obrany

4.A a 4.B v Praze

Stužkování 4.A
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Stužkování 4.B

    V Městské knihovně Břeclav 
proběhla 23. září zajímavá 
akce – konference Živý folklor.

    Zúčastnila se jí řada lidí, 
kteří mají k folkloru hlubší 
vztah nebo mohou při udržování 
folklorních tradic nějak pomoct 
( např.  starosta Břeclavi Pavel 
Dominik, sommelier Libor 
Nazarčuk, výtvarník Karel Kři-
vánek).

    Obchodní akademie byla Jihomoravskou komunitní nadací, která 
konferenci pořádala, požádána o čtyři dobrovolníky, nejlépe s klad-
ným vztahem k folkloru. Naštěstí v naší škole takoví jsou. Dva z 
nich se dokonce nabídli, že si svůj kroj obléknou i při asistování v 
knihovně.
    A jak to Anetě Janovské a Kubovi Langovi slušelo můžete posou-
dit sami. 

Mgr. Lenka Grandičová

Folklor nás baví

    Přišlo jich pět. A přišly se podívat na svoji bývalou školu po 
téměř padesáti letech. Samozřejmě že srovnávaly, jaké to bylo 
tenkrát, co nového je překvapilo.

    V 60. letech část studentů absolvovala na tehdejší ekonomce 
dvouleté studium, někteří pak pokračovali další dva roky a ukončili 
maturitou.V roce 1970 se maturovalo z češtiny, ruštiny, ekonomiky 
a účetnictví.
    „Ve škole tehdy nebyla tělocvična ani hřiště,cvičit jsme chodily v 
povinných bílých tričkách a modrých trenýrkách buď na gymnázium 
nebo na hřiště Lokomotivy,“ vzpomínaly dámy.
    Zato v suterénu (tam, kde máme teď knihovnu,) byla jídelna, kam 
zase chodili žáci z gymnázia a průmyslovky.
Paní vyprávěly, že místo na internátě musely zprvu přespávat v aule, 

pak na staré poště.
    Vzpomínaly na své profesrory, na zážitky a z celého vypravování 
vyplynulo, že jim zůstaly právě jen ty dobré vzpomínky.

Michaela Morbacherová, OA 3. A

Absolventky po 50 letech
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    Ani letos nenechala atmosféra vánoční Vídně žáky a učitele naší 
školy chladnými. V úterý 6. 12. se něco po 8 hodině ráno studenti 
druhých ročníků, vydali společně s malou částí učitelského sboru 
a pár studenty  třetího ročníku přímo do hlavního města Rakous-
ka. 

    Cesta uběhla všem poměrně rychle, protože většina dospávala to, 
co v noci nestihla. 
Když nás kolem 11 dopoledne vysadil autobus na zastávce, pod ve-
dením paní učitelky Klimovičové jsme se vydali napříč Vídní, kdy 
závěrem naší cesty byly právě vánoční trhy. Ale abych nepředbí-
hala, prošli jsme kolem budovy parlamentu, zahradou Volksgarten, 
ve které najdete v létě přes 200 kvetoucích odrůd růží nebo sochu 
císařovny Sisi. Naše trasa pokračovala kolem Hofburgu, kostela 

Sv. Štěpána a poslední zastávkou před prvním rozchodem byly 
vykopávky původní kanalizace z dob římského tábora na náměstí 
zvaném Michaelerplatz. 
    Když jsme se po více jak hodině opět všichni sešli, vraceli jsme 
se po náměstí zase zpátky, ale teď už ne za dalšími památkami, ale 
už konečně na vánoční trhy. Všem nám totiž byla i přes rukavice, 

šály, šátky a přes 10 vrstev svetrů dost zima. Už z dálky jsme cítili 

vůni teplého punče a jídla všech chutí. 
Stánek vedle stánku, člověk nevěděl, co by si dal jako první, proto 
asi od každého něco, když už jsou ty Vánoce. Podle mě si na trzích 
přijde na své každý, od milovníků dobrého jídla až po nákupčí 
ozdob na stromeček, hraček, plyšáků a všech podobných „kýčů“ s 
nápisem Wien. 
    Nejdelší z celého dne bylo závěrečné čekání na autobus, kdy se 
každý už těšil do tepla. Cesta zpět utekla snad ještě rychleji něž 
cesta tam a do Břeclavi jsme dorazili kolem páté hodiny večer.  I 
přesto, že jsme se vrátili domů později než v klasické školní úterý, 
myslím si, že nebyl nikdo, komu by to vadilo, protože jsme nepoho-
dlné lavice a „uspávající látku“ vyměnili za měkké sedačky v auto-
buse a hezky strávený den ve Vídni. 

Mazánková Natálie 3.B

Vánoční Vídeň 6. 12. 2016

Den imunity - čertovský rej
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Pokuste se vyřešit celou křížovku
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Pranostiky na měsíc prosinec
Studený prosinec - brzké jaro.
Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich.
Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní.
Když prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Je-li prosinec deštivý, mírný a proměnlivý, není se kruté zimy třeba 
báti.
Prosinec promšnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžé hlavy.
Prosinec naleje a leden zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci bříza, nemívá zima mnoho síly.
Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
Jaký prosinec, takové jaro.
Jaký prosinec - takový červen.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok bu-
doucí údorný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a 
vína.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží.
Mrazivý prosinec, mnoho sněhu, žíznivý roček bude v běhu.
V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všady bývá žita.
Prosinec se sněhem na pěšině, žitko je na každé výšině.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno 
osení.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

1. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice.
3. O sv. Františku Xaveru ledový vichr fičí od severu.
4. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře.
4. Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude příští rok hodně trávy.
4. Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
4. Na svatou Barboru saně do dvoru.
6. Svatý Mikuláš splachuje břehy.
6. Na svatého Mikuláše už je zima celá naše.
6. Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
6. O sv. Mikuláši snížek často práší.
13. Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
13. Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí a len.
13. Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též 
měsíce příštího roku.(12 dní - 12 měsíců)
13. Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
16. O svaté Albíně schovej se do síně.
16. Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
17. O svatém Lazaru ucpi v sednici každou spáru.
21. O svatém Tomáši meluzína straší.
23. Svatá Viktorie obrázky na okna ryje.
24. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
24. Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krás-
né počasí na žně obilné, senné i otavové.
24. Je-li na Štědrý den východ slunce jasný, urodí se jarní obilí.
24. Jitřní jasné a obloha čistá, úroda hojná příští rok jistá.
24. Jasno na den Štědrý, bude hrách tvrdý.
24. Jestliže večer před Narozením Páně jasno jest, bez větru a deště, 
a ráno slunce jasné vychází, bude úrodný rok na víno.
24. Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. 
Zmrzne-li do rána a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda 
ve studni.
24. Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí se mnoho chmele.
24. Padá-li na Štědrý den v noci sníh, urodí se hojně vína.
24. Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
24. Vítr na Štědrý den od půlnoční strany, raduj se, rok bude plenný 

a úrodný.
24. Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů zvěstuje 
prý povětrnost příštích dvanácti měsíců.
25. Levné povětří okolo vánoc přepovídá nám, že zima bude velmi 
dlouho trvati; to jest jestli prve nemrzlo, bude potom mrznouti.
25. Lepší vánoce třeskuté než tekuté.
25. Mráz na Boží narození - zima se udrží bez proměny.
25. Před vánocemi neškodí mokro osení, ale tím víc po vánocích.
25. Zelené (černé) vánoce - bílá Velkonoc.
25. Jsou-li zelené vánoce, Velká noc bude bělit se.
25. Na vánoce mnoho hvězdiček, slepice nanesou mnoho vajíček.
25. Světlé hody - tmavé stodoly, tmavé hody - světlé stodoly.
25. Temná vánoční noc přinese světlé stodoly.
25. Tmavým vánocům a přátelskému koláči nikdy se neraduj!
25. Na Boží narození o bleší převalení.
26. Chodí-li Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě.
26. Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí.
26. Když je Barborka ucouraná, chodí svatý Štěpán po ledě.
26. Svítí-li na den svatého Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
26. Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.
28. Na Mláďátka když prší, osýpají se děti.
28. Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
28. Máme-li na Mláďátka a svatého Josefa pěkné počasí, zvednou se 
příští léto brambory.
31. O Silvestru papeži snížek si již poleží.
31. Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína 
se nadíti.
31. Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na 
vína hrubé naděje.
31. Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
31. Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku.

Jaké mají jednotivé dny v prosinci pranostiky
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    Čtrnáct  studentů a studentek naší školy nakonec podlehlo pře-
mlouvání vyučujících češtiny a zúčastnilo se 24. listopadu školní-
ho kola Olympiády v českém jazyce.

    

    

Úkoly byly jako obvykle záludné a nejlépe se s nimi vypořádali Petr 
Pěček ze 4.B na 1.místě, Radek Šauer ze 2.B skončil druhý a Na-
tálie Rampáčková  z 1.A získala bronz. Součástí soutěže je slohová 
práce. Letos byla na téma Nápis na zdi.
A takto téma zpracoval Petr Pěček:

Nápis na zdi
    Náš soused naproti přes ulici je docela bohatý muž. Koupil si 
postarší vilu, tu zrenovoval a jak to bývá, po zateplení si nechal na 
domě udělat novou fasádu.
    Na tom by nebylo nic tak zvláštního, vždyť dům s omítkou má 
dnes kdekdo. On si ale před tu obrovskou vilu postavil nový spor-
tovní vůz značky Bentley. A reakce místních závistivců na sebe 
nenechaly dlouho čekat, kromě pomluv se mu do týdne objevil na 
fasádě nápis: „Zazobaný prase“.
    Soused si samozřejmě takovou ohyzdnost na své milované vilce 
nemohl nechat líbit, a tak nápis zamaloval. A přitom ještě stihl všem 
v okolí sdělit svůj názor, jak by toho, kdo mu to udělal, nejraději za-
škrtil a nechal ho škodu uhradit. Dle mého by si měl nejdříve ujasnit 
priority, protože uškrcený už toho moc neuhradí.
    Ale co se nestalo, týden po odstranění se nápis objevil znovu a 
ještě větší. A protože      i bohatí lidé umí počítat, došlo mu, že neu-
stálým přetíráním svého domu by za chvíli skončil na dně.
    Ovšem nebyl by to soused, aby nepřemýšlel, jak na takovém 
průšvihu vydělat. Jako rozený podnikatel si všiml, že jeho velký 
pozemek zůstává nevyužitý, proto nakoupil stoly, židle, lavice, bar 
a výčep, nechal na vlastní náklady zkrášlit nápis na domě a otevřel 
svůj podnik hostům. Dnes je z něj hrdý majitel zahrádky U Zazoba-
nýho prasete.

Zase jsme bojovali s češtinou

Naši školu i letos navšítil Mikuláš

    Imatrikulácia sa uskutočnila 16. novembra. S priebehom po-
dujatia nás oboznámili študenti I. D triedy Peter Bartek a Martin 
Kováč. Program pripravili študenti III. A triedy. Uvítali nás pieš-
ťanským liečivým bahnom, ktorým každému potreli tvár. Potom sa 
tretiaci prezentovali tancom, ktorý sa vraj ešte naučili v materskej 
škole.

    Nasledovali rôzne zábavné hry, ktoré tretiaci pripravili pre prvá-
kov. Napr. chlapci maľovali dievčatám tvár, pričom mali zaviazané 
oči. Zaujímavý bol aj stoličkový tanec, ktorého sa zúčastnilo osem 

študentov a mali iba sedem stoličiek. Zábavné hry pokračovali aj po 
večeri.
    Potom sa uskutočnil samotný akt imatrikulácie. Každý študent 
absolvoval pripravenú procedúru, počas ktorej musel ochutnať aj 
piešťanskú liečivú vodu, tzv. vajcovku.
    Po prijatí do cechu elektrikárskeho dostal každý prvák osvedčenie 
a tričko so znakom školy. Imatrikulácia bola ukončená diskotékou.

Imatrikulácia študentov 1. ročníka SPŠE 
Piešťany
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    Exkurzia sa konala v dňoch 11. - 13. októbra 2013 a zúčastnili 
sa jej študenti I. A a I.D triedy, sprevádzali ich zástupca riaditeľa 
PhDr. M.Donoval a učitelia Ing. P. Buran a Mgr. P. Klasovitá. 

    Účastníci exkurzie navštívili viaceré mestá a obce na západnom, 
strednom i južnom Slovensku. Mohli vidieť rodné miesta a pôsobis-
ká slovenských spisovateľov a národovcov, pamätné domy, kaštiele, 
kostoly i prírodný skanzen.
    Jedným z účastníkov bol študent I.D triedy Ján Mihálik. Opýtali 
sme sa ho na jeho dojmy z exkurzie.

1. Aká bola trasa exkurzie?
Prvý deň sme prišli na stredné Slovensko, navštívili sme starý 
kláštor v Hronskom Beňadiku, potom Banskú Štiavnicu i ďalšie 
miesta. Druhý deň sme sa zastavili v Brezne, kde pôsobilo viacero 
významných slovenských spisovateľov a národovcov, prešli sme aj 
cez Lukovištia a Kraskovo (pamätná izba básnika Ivana Kraska sa 
nachádza v Piešťanoch), posledná zastávka bola v Čiernom Balogu, 
kde sme navštívili skanzen a železničku. Tretí deň sme sa najdlhšie 
zdržali v Banskej Bystrici, kde sme si prezreli múzeum SNP.

2. Kto vám poskytoval výklad?
Oboznamovali nás o tom najmä pán profesor Donoval i pani profe-
sorka Klasovitá, ale aj študenti mali pripravené referáty a recitovali 
básne.

3. Čo chceš ešte dodať?
Spoločne sme sa fotili v Brezne pri buste básnika Jána Chalupku, 
pri rodnom dome spisovateľky Boženy Slančíkovej-Timravy v Po-
lichne a na ďalších miestach. V Banskej Bystrici sme pri soche Šte-
fana Moyzesa zaspievali hymnickú pieseň Kto sa pravdu horí.

Literárno-poznávacia exkurzia po Slovensku

Cezpoľný beh – okresné kolo
    Uskutočnilo sa 27. septembra na Lodenici pri vodnej nádrži Sĺ-
ňava. Z chlapcov SPŠE obsadil 3. miesto Filip Chmelina, II. C a 5. 
miesto Samuel Valo, I. A.

Zrýchlený šach – okresné kolo
    Uskutočnilo sa 3. novembra v CVČ Ahoj. Medzi chlapcami ob-
sadil 2. miesto Dávid Janoštiak, III.C a medzi dievčatmi 2. miesto 
Mária Jančovičová, III. A a 3. miesto Zuzana Djenková, II. A.

Silná ruka stredoškoláka – krajská súťaž
    Súťaž v pretláčaní rukou sa uskutočnila 16. novembra v Trnave. 
Zúčastnil sa jej študent II. B triedy Sebastián Samuel Miškev.

Školský turnaj v basketbale chlapcov
    Medzitriedny turnaj sa uskutočnil v telocvični 16. novembra. 
Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo IV. C triedy (Tomáš Tapušík, 
Adam Ryšavý, Adam Novák, Michal Pavlík, Matej Pišoja a Martin 
Hlavenka). Na druhom mieste skončila IV. B a na 3.mieste III. D 
trieda..

Športové podujatia
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    Po úspešnom absolvovaní na letnom medzinárodnom  festivale 
v talianskom Alberobello, sme sa zúčastnili aj jesenných hodov vo 
Francúzsku.

    Slovenské hody v Paríži sú už tradične konajú pod zášti-
tou Asociácie fráncúzsko-slovenského priateľstva. Stávajú 
sa príležitosťou stretnutia Slovákov žijúcich dlhodobo ale 
aj krátkodobo nie len v Paríži, ale aj v celom Francúzsku 
a okolí. Organizačne sa na nich podieľa aj piešťanská ro-
dáčka pani Edita Manáková. Po niekoľkoročnej prestávke 
opätovne folklórny súbor Slnečnica prispel svojím repre-
zentačným programom, aby priblížil zvyky a tradície via-
cerých regiónov Slovenska. Choreografie a temperament 
slovenského folklóru chytili prítomných za srdcia a určite 
aj vďaka tomu sme naviazali nové kontakty so Slovákmi 
žijúcimi vo Švédsku, Írsku či Anglicku. Folklórne vystúpe-
nie dopĺňal aj iný program, ktorý zabezpečovala agentúra 
Pro Art Agency Martin a pozostával z ochutnávok tradič-
ných slovenských jedál, zabíjačkových špecialít ale aj z 
výstavy výtvarných prác a remeselných výrobkov.
    Vďaka agentúre sme mali možnosť vidieť a navštíviť 
mnoho pamätihodností a krás Paríža. Fascinovaní sme boli 
návštevou Louvru, Versailles i Invalidovne, plavili sme sa 

po Seine a vystúpili aj na Eiffelovu vežu, odkiaľ sme mali Paríž ako 
na dlani. Ku koncu nášho pobytu bolo všetkým ľúto, že trval iba päť 
dní.

Slnečnica na slovenských hodoch v Paríži

    Prvú stužkovú slávnosť na SPŠE v školskom roku 2016/2017 
mala IV.D trieda. Aký mala priebeh, sme sa opýtali  jej študentov 
Lukáša Franka a Rasťa Haljaka.

1. Kde sa stužková slávnosť konala a kto sa jej zúčastnil?
    Na stužkovú slávnosť sme sa začali pripravovať od začiatku škol-
ského roka, vzhľadom k tomu, že sme ju mali už dosť skoro, a to 
14. októbra 2016. Konala sa v Piešťanoch, v reštaurácii Semafor. 
Zúčastnili sa jej všetci žiaci našej triedy, naši rodičia a pár našich 
spolužiakov si pozvalo priateľky. Medzi pozvanými hosťami boli 
samozrejme aj naši profesori, ktorí sa s nami častokrát trápili, pre-
tože sa nám nechcelo učiť, ale prežili sme spolu mnoho pekných i 
zábavných chvíľ.

2. Aký bol priebeh oficiálnej časti stužkovej ?
    O devätnástej hodine vypukla celá slávnosť, ktorá patrila len nám. 
Celým večerom všetkých zúčastnených sprevádzali dvojica skve-
lých moderátorov a spolužiakov Adam Bosák a Aurel Mora Melen-
déz. K prítomným sa prihovorili riaditeľ školy      Mgr. Jozef Kolník 
a naša triedna pani profesorka RNDr. Ľubica Mlčúchová a tiež i 
zástupca rodičov pán Ondrášik. Za príhovor rodičom a učiteľom 
vďačíme Patrikovi Bobockému a Jakubovi Filinovi. Potom sme boli 
slávnostne ostužkovaní. Študentskú hymnu Gaudeamus Igitur spie-
val Marek Remeň a v pozadí celá naša trieda.
3. Čo ste si pripravili v zábavnej časti programu ?
 
    Hlavným číslom zábavného programu bol írsky tanec v krojoch, 
počas ktorého sme sa všetci z chuti zasmiali a boli sme v údive z 

toho, čo sa naši spolužiaci dokázali naučiť. Ďalej vystúpil so svojím 
speváckym číslom Marek Remeň - bol famózny. Posledným číslom 
programu bol klobúkoví tanec, ktorého sa zúčastnili všetci páni 
profesori, ktorí súperili s našimi spolužiakmi. Celým večerom nás 
sprevádzala živá kapela, ktorej členom bol náš spolužiak Rasťo.
Po polnoci sme rozbili džbán, aby nám jeho črepiny priniesli v 
budúcnosti šťastie.
Stužková slávnosť dopadla nad naše očakávania a všetci sme veľmi 
šťastní, že sme sa jej zúčastnili a vieme, že na ňu nikdy nezabudne-
me.

Stužková slávnosť 4.D triedy
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Deň elektrotechnikov
    Podujatie sa uskutočnilo 6.októbra 2016 na SPŠE v Piešťanoch v 
rámci Dňa župy Trnavského kraja.
V telocvični sa konal športový deň, študenti súťažili v netradičných 
disciplínach – beh so stolnotenisovou loptičkou, skákanie so švi-
hadlom, hod na kôš s basketbalovou loptou, žonglovanie s futbalo-
vou loptou. Vo vestibule školy študenti pod vedením Ing. J. Dragulu 
prezentovali roboty a  Ing. J. Tříska prezentoval CISCO akadémiu. 
Pri príležitosti nastávajúceho Roka Jozefa Miloslava Hurbana 2017 
pripravila Mgr. Petra Klasovitá literárne pásmo o živote a diele 
tohto národovca. 
Náučné podujatie v Elektrárni Piešťany.
    V priestoroch historickej budovy Elektrárňa Piešťany sa 14.no-
vembra uskutočnilo náučné podujatie, ktorého sa zúčastnili študenti 
1. a 2. ročníka SPŠE Piešťany.
Zábavnou formou boli oboznámení so zákonmi hmoty, prejavmi 
gravitačnej, elektromagnetickej i chemickej energie. Prednáška bola 
spojená s hudbou, videom i ukážkami fyzikálnych a chemických 
javov.
Prezentácia spoločnosti ON Semiconductor, a.s.
    Spoločnosť je zameraná na elektroniku a jedno z jej pracovísk sa 
nachádza v Piešťanoch. 14. novembra zavítali pracovníci ON Semi-
conductor na SPŠE, kde informovali študentov o možnostiach práce 
v tejto spoločnosti.
Divadelné predstavenie v dome umenia
    15. novembra v rámci česko-slovenského festivalu Piešťanské 
rendezvous sa študenti SPŠE zúčastnili divadelného predstavenia 
Don Quijote de la Ancha v podaní divadla Bolka Polívky v Brne.

Prezentácia Žilinskej univerzity
    15. novembra zavítali na SPŠE zástupcovia Fakulty riadenia a 
informatiky Žilinskej univerzity. Oboznámili študentov o možnosti-
ach štúdia na tejto vysokej škole, propagovali najmä štúdium počíta-
čového inžinierstva.
Študentská kvapka krvi
    16.novembra sa 12 študentov SPŠE v Piešťanoch zúčastnilo 
bezpríspevkového darovania krvi. Akciu zorganizoval učiteľ Mgr. 
Marián Lukáč. 
Stužkové slávnosti
    ID.D – 14. október v reštaurácii Semafor, IV.A a IV.B spoločne 
– 25. november v reštaurácii Semafor, IV. C – 9. december v Hote-
lovej akadémii Ľudovíta Wintera.
Súťaž robotov
    20.októbra sa v automobilke Volkswagen v Bratislave uskutočnila 
dvojsúťaž robotov kategórie Yrobot. Našu školu zastupovali študenti 
Marek Lörinc, IV.C a Lukáš Frank. IV.D, ktorých na súťaž pripravil 
vedúci robotického krúžku Ing. Jozef Dragula.
V súťaži Pozor chodec obsadili 1.miesto a pre školu a robotický 
krúžok získali 1500 € na pomôcky a výbavu pre robotov. V druhej 
súťaži Najlepšia nadstavba sa umiestnili tesne na 2.mieste. 
Deň otvorených dverí SPŠE Piešťany – 1. december
    Každoročne zavítajú na SPŠE žiaci základných škôl z Piešťan a 
okolia. Oboznamujú sa so školou, jej vybavením a sledujú ukážky 
výučby jednotlivých vyučovacích predmetov.

Stalo sa ...

Pokuste se vyluštit tajenku
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