Motto:

„Komukoľvek môžeš pomôcť, tomu pomôž rád,
ba pomôž i celému svetu. Už dávno sa hovorí, že slúžiť
a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí. “
Ján Amos Komenský

Už nám je všetkým jasné, že sa začal nový školský rok 2017/18 a my sme
sa ocitli zoči-voči novým povinnostiam. S dobrou náladou, optimizmom, sme sa pustili
do tvorby nového čísla nášho, veríme, že obľúbeného časopisu Školské ucho.
Toto nové vydanie bude pre nás výnimočné, pretože v ňom nájdete zaujímavé čítanie
o histórii našej školy, ktorá práve v tomto roku oslavuje 30. výročie jej vzniku. Chceme,
aby časopis oslovil každého z nás, bol pre nás nielen poučný, ale aj zábavný.
V tomto, pre nás všetkých jubilejnom roku si želáme veľa chuti do učenia,
množstvo tvorivých nápadov a všetkým hlavne veľa zdravia, aj nekonečnú trpezlivosť
v ich práci.
Mgr. A. Oravcová, učiteľka

Dva mesiace sme leňošili,
potom prišiel šok.
Ledva sme sa spamätali,
začal nový školský rok.

Ťažko je vydržať štyridsaťpäť minút
a pritom od nudy nezahynúť.
A keď si nejaký papierik hodíme,
hneď si poznámku píšeme.

Najhoršie je, keď máme z lavice vstať
a pred tabuľou odpovedať.
Vrcholom školského trápenia je chvíľa,
keď pán učiteľ žiacku knižku pýta.
A o to predsa ide!
Veronika Gughová, I. Z


























Bez práce nie sú koláče, preto ľudia jedia mäso.
Ty máš fantastické nevedomosti!
Nerob z toho lečo!
Nestretol som vysvetlenie.
Mňa to čuduje, že to nevieš!
Najprv vás všetkých vyhádžem vonku a tak budem skúšať!
Nerob mi zo stredy štvrtok (je pondelok).
Nespite cez prestávku, na to máte hodiny!
Cap je koza mužského rodu.
Príchod učiteľa zdravíme povstaním.
Nedávam ti päťku, ale mínusku ako nedostatočnú.
Jednotkou objemu je voda.
Jednotka dĺžky je pravítko.
Pani ahojte!
Učiteľ: „Povedz mi tvoje priezvisko.“
Žiak: „Moje bydlisko je...“
Zjedol harmančekový les.
Vitamín B2 je dôležitý pre energickú premenu.
Tma sa vyrába v tuneli.
Voda sa varí dobre v lete, pretože v zime mrzne.
Svetlo je všetko, čo vidíme.
Ako sa volá samička psa? Psina...? Psica...?
Čo má kapor na boku hlavy? Uši.
Čím dýcha kapor? Vodou.
Škola nie je krčma, preto nie je dôvod zostávať tam po záverečnej.

História Odborného učilišťa internátneho V. Gaňu v Banskej Bystrici sa začala
písať 1.septembra 1987 v jednom z najstarších meštianskych domov na Dolnej ulici.
Prví žiaci nastúpili do dvoch učebných odborov – stavebná výroba so zameraním na
murárske práce a obchodná prevádzka so zameraním na prácu pri príprave jedál.

Od založenia školy boli naši
žiaci ubytovaní v rôznych
častiach B. Bystrice.

Postupne pribúdali učebné odbory a žiakom aj učiteľom začínalo byť tesno.

Školský rok 2001/2002 sme slávnostne otvorili už v nových priestoroch na sídlisku
Fončorda, kde sídlime dodnes.

Naše učilište má 7 učebných odborov:
 Stavebná výroba - na murárske
práce

 Obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

 Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

 Výroba konfekcie - šitie bielizne
a ručné techniky

 Spracúvanie dreva - výroba úžitkových a umeleckých predmetov

 Poľnohospodárska výroba záhradníctvo: kvetinár, zeleninár,
sadovník

 Obchodná prevádzka - príprava,
predaj a skladovanie tovaru

Chlapec menom Jakub sa túlal mestom a díval sa pri tom na zem. Rozmýšľal
o tom, ako je neustále obviňovaný svojou rodinou. Bol predsa najmladší a tí si to vždy
všetko odskáču. Už to nevydržal a musel sa ísť von prejsť.
Akurát, keď išiel okolo kostola, začul odtiaľ príjemný spev detí, ktoré asi skúšali
program na Vianoce. Rozhodol sa, že sa tam pôjde pozrieť, veď z kostola ho hádam
nevyhodia. Keď prišiel k masívnym dverám a z ťažka ich otvoril, zistil, že vo vnútri sú
aj iní ľudia a pozerajú sa na spievajúci detský zbor. Rozhodol sa, že si sadne niekam
dopredu, aby mal dobrý výhľad. Keď už sedel, započúval sa do prekrásneho spevu detí.
Zrazu zbadal, že za ním sedí ich starý sused a pozerá sa priamo na neho. Zdalo sa mu to
divné, ale nevšímal si to a otočil sa. Starý sused sa postavil, prišiel k chlapcovi
a prisadol si k nemu.
„Veselé Vianoce prajem,“ povedal starý muž. Jakub sa zadíval na pána a odpovedal:
„Aj vám pane.“ Starý pán pokračoval: „Čo robíš v kostole sám? Nemal by si byť so
svojou rodinou?“
„Ba veru mal, ale som na nich teraz nahnevaný, v kuse ma prehliadajú,“ odpovedal
Jakub.
„Oni to tak určite nemyslia. V skutočnosti ťa milujú a majú radi. To proste k rodine
patrí, ale najlepšie na tom je to uzmierovanie,“ dal mu radu starý pán.
„A vy tu čo robíte?“ spýtal sa Jakub.
„Prišiel som pozrieť svoju vnučku,“ ukázal prstom na malé dievča s hrdzavými vlasmi,
„inak by som ju už tento rok nevidel.“
„Vy spolu nebudete na Vianoce?“ začal sa Jakub zaujímať.
„Nie...“ znela stručná odpoveď. „S mojím synom som pohádaný a nestretávame sa.“
„A kedy ste sa pohádali a za čo?“ pokračoval v otázkach Jakub.
„Už je to dávno a asi kvôli nejakej somarine, už ani neviem.“
„Tak mu zavolajte,“ povedal mu Jakub.
„Bojím sa, že ma odmietne.“
Jakub iba zazrel na suseda a povedal: „Prepáčte, ale nie ste už trochu starý na to, aby ste
sa báli vlastného syna?“ Starý sused sa zahanbil a pozrel na zem. Jakub sa postavil
a chystal sa odísť, ale pred odchodom ešte susedovi povedal: „Zavolajte mu! Ak vás
odmietne, budete mať istotu, ale ak vás príjme, budete rád. Zavoláte mu?“
Starý pán sa na Jakuba pozrel a povedal: „Uvidím.“
To Jakubovi stačilo a odišiel domov.
Na Vianoce už Jakub sedel so svojou rodinou pri stole a chystali sa na večeru.
Ako sa tak chystali, zazrel Jakub niečo cez okno. Podišiel bližšie, odhrnul záclonu

a zbadal svojho suseda. Pred jeho domom stálo auto, z ktorého vystupoval mladý pár aj
s malým hrdzavovlasým dievčatkom, ktoré sa hneď rozbehlo k dedkovi a objali sa.
Sused sa v tom momente pozrel smerom na Jakuba. Usmial sa a zamával mu. Jakub
mávnutie opätoval. Sused sa spolu so synom a vnučkou pobrali dnu a zavreli dvere.
Jakub sa iba spokojne usmial a vybral sa osláviť Vianoce so svojou rodinou.

Ján Benda, III. Z

Naši žiaci sa v škole radi zdržia aj po vyučovaní, zúčastňujú sa zábavných,
kultúrnych, športových podujatí, súťaží. Majstrujú v záujmových krúžkoch.

Dokonca máme aj úspešného športovca - paraolympionika,
nášho absolventa, majstra Európy z Portugalska 2017.
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