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                                                                        Milí čitatelia. 
  
      Dovoľte mi privítať Vás v školskom roku 2018/2019, ktorý bude opäť plný zážitkov 
a informácií. Vítame najmä našich prvákov, ktorí už pomaly zapadli do kolektívu, spoznali 
ostatných žiakov a učiteľov. Dúfame, že sú v ich radoch skryté talenty, ktoré nám pomôžu 
s tvorbou nášho časopisu. Potešíme sa každému dobrému nápadu.  
       Školský rok úspešne beží, štvrtáci už oslávili stužkovú slávnosť, a preto dúfame, že po 
„ťažkej stužkovej noci“ otvoria učebnice a začnú sa „šprtať“ na maturitné skúšky, ktoré sa 
blížia rýchlosťou blesku.  
       Čo nás čaká v tomto roku? Určite ste si všimli rôzne zmeny, ktoré prebiehajú na našej 
škole. Súvisia s otvorením nového študijného odboru- Ochrana osôb a majetku. Všetci 
dúfame, že vďaka žiakom, ktorí sem prídu, škola opäť „ožije“. Môžete k tomu prispieť aj 
Vy, keď budete o zmenách informovať svojich priateľov a školu pozitívne zviditeľňovať. 
       Čo dodať na záver? Zima je tu, vonku mrzne, a preto si doma sadnite, pustite si skvelú 
hudbu a zalistujte v našom časopise.         
                                                                                                            Vaša redakčná rada.        



                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Slovenské zimné tradície 

 

Celé obdobie od novembra až do Vianoc bolo a stále je považované za magické. Dni, keď je viac tmy 
ako svetla, považovali naši predkovia za dni, keď spolu s tmou silnie aj moc zlých síl. Rôznymi 
magickými úkonmi chránili seba, rodinu, svoj majetok. 
30.11. Na Ondreja Dievčatá liali olovo do vody, aby jeho tvar vyveštil povolanie budúceho manžela. 
4.12. Na Barboru V tento deň sa rezali vetvičky čerešní, ktoré vo váze rozkvitli presne na Štedrý deň.  
Vetvičky si dievčatá dávali za pás na polnočnej. Mládenec, ktorý si vetvičku od dievčaťa zobral, dal si 
ju za klobúk a takto jej vyznal lásku. 
6.12. Na sv. Mikuláša V predvečer sviatku navštevuje muž s bielou bradou deti a nadeľuje im 

sladkosti, ale ich aj dobrotivo karhá.  

13.12. Na Luciu Spôsob, ktorý sa zachoval až do dneška, je príprava trinástich lístkov s mužskými 
menami. Tie sa pálili až do Štedrého dňa, aby posledný prezradil meno ženícha. 
24.-26.12. Vianoce Na Štedrý deň sa až do večera udržiaval pôst a veštilo sa všetko, čo sa týkalo zdra-
via, úspechov, budúcej úrody i osobného života. Cudzia žena nesmela vstúpiť do domu, znamenalo to 
nešťastie a zlým znamením bolo, ak bolo potrebné niečo si požičať. Magickú moc malo vianočné peči-
vo, ktoré muselo byť upečené pred svitaním. Jeho dostatok znamenal hojnú budúcu úrodu. Na Šted-
rý večer sa každý najedol dosýta, inak by rodina mala planý rok. Nemohlo sa nič vyhodiť, odrobinky sa  
nechávali, keď ochorel dobytok. I statok mal lepší pokrm. Pod štedrovečerným stolom bývala sekera, 
kto na ňu počas večere položil nohu, bol v budúcom roku šťastný. Nohy stola boli obopnuté reťazou 
pre súdržnosť rodiny v budúcom roku. Po večeri sa rozkrojilo jablko. Ak mal jadrovník  tvar hviezdy, 
očakávalo sa v rodine šťastie a majetok, ak mal tvar kríža, dala sa očakávať choroba, ba aj smrť. 
Nepekný jadrovník, červík, znamenali chorobu, nešťastie, zármutok.  
Všetci rodinní príslušníci sa na Božie narodenie zdržiavali doma. Vinšovať chodievali len malí, zdraví 
chlapci. V každom dome v tento deň už včasráno roznecovali oheň na ochranu rodiny. 
Na svätého Štefana chodili koledníci vinšovať, za čo dostávali výslužku. Večer bol vyhradený zábavám 
a návštevám.  
1.1. Na Nový rok  Tento deň má vplyv na celý začínajúci rok. Všetci  sa snažili vyhnúť sporom, priali si 
navzájom priania a snažili sa byť čo najlepšie naladení. Každý sa snažil mať niečo nové na sebe, aby 

bol po celý rok ako nový. Kto mal pri sebe peniaze, mal ich aj po celý rok.  
6.1. Traja králi V trojkráľový večer sa predpovedala budúcnosť. Ľudia  zapálili rovnako dlhú sviečku, 
komu sviečka zhorela najskôr, ten zomrel ako prvý. Alebo pripravili sedem hrnčekov, ktorými 
priklopili rôzne predmety (kúsok uhlia, hrebeň, peniaz, figúrku dieťaťa, prsteň, kúsok látky a chleba). 
Každý si zvolil hrnček  a podľa predmetov pod ním sa usudzovalo, čo ho čaká. Peniaz znamenal 
bohatstvo, hrebeň nedostatok, prsteň svadbu, látka cestovanie, figúrka dieťaťa narodenie dieťaťa, 
chleba dostatok všetkého a uhlie nemoc či smrť. 
Fašiangy sú doba od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Najveselšie sú posledné dni fašiangu, 
spojené s radovánkami a hodovaním, a so sprievodmi maskovaných ľudí. Sú prechodom medzi 

Vianocami a Veľkonočnými sviatkami. 

 



 

V školskom roku 2018/2019 sú otvorené na našej škole 3 študijné odbory:  technika 

a prevádzka dopravy, bioenergetika, služby v cestovnom ruchu a učebný odbor 

agromechanizátor, opravár. Naša škola reaguje na požiadavky hospodárskej praxe 

a aktuálnej spoločenskej situácie a v školskom roku 2019/2020 otvára nový študijný odbor 

Ochrana osôb a majetku.  Zabezpečenie vzdelávania v tejto oblasti pomáha chrániť celú 

spoločnosť pred rôznymi negatívnymi protispoločenskými javmi, najmä pred trestnou 

činnosťou. Ochranou osôb a majetku sa zaoberá bezpečnostný priemysel, sú to rôzne 

súkromné, štátne a verejnoprávne inštitúcie a organizácie, pre ktorých je nevyhnutné 

pripraviť odborných a kvalifikovaných zamestnancov. 
 

Areál našej školy disponuje priestorovým 

vybavením učební, telocviční, ihrísk,  novovy-

budovanou posilňovňou, autocvičiskom (vlastná 

autoškola), priestorom pre výcvik psov, koní, 

jedálne a školského internátu. Škola má vlastnú 

zbrojnicu s platnou licenciou na držanie zbraní. 

V novom školskom roku dobuduje multifunkčné 

metodicko- výcvikové centrum streleckej prípravy 

a digitálne učebne.  
  

Škola úspešne spolupracuje s rôznymi partnermi: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium 

policajného zboru, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo obrany, obecné polície, 

súkromné bezpečnostné služby, Úrad práce Senec, pedagogicko-psychologická poradňa 

a iné. 
 

Študijný odbor Ochrana osôb a majetku je vhodný pre cieľavedomých chlapcov a dievčatá, 

ktorým naša škola poskytne bezplatné vzdelávanie. Ide o 4-ročný študijný odbor s dennou 

formou štúdia s možnosťou štúdia dvoch cudzích jazykov. Odborná príprava sa skladá z 

teoretickej  a praktickej prípravy. Odborné teoretické predmety sú zamerané najmä na 

ochranu osôb a majetku, kriminalistiku, právo, náuku o zbraniach, kynológiu, ekonomiku. 



Praktická príprava je zabezpečená špeciálnou telesnou výchovou  a bezpečnostnou 

prípravou, aplikovanou informatikou a praxou. 

V septembri v spolupráci so zložkami Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra sa 

uskutočnil DOD, kde čestným hosťom bol minister obrany pán Peter Gajdoš.            

Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu. 

 

Vo februári si žiaci mohli vyskúšať praktickú prípravu pomocou streleckého trenažéru a videli 

ukážky výučby v digitálnej učebni. 



 

 

Po prvom školskom mesiaci, keď sa naši noví prváčikovia už 

rozpozerali po škole, si pre nich naša IV.S pripravila pár 

jednoduchých a zábavných úloch, ktoré museli splniť, aby sa 

oficiálne stali plnohodnotnými študentami školy. Imatrikulácie 

neboli uskutočňované za účelom zahanbenia a poníženia. Všetci 

sme sa bavili a boli   sme spokojní.  

 

Disciplíny boli rôzne a všetci zúčastnení prváci ich 

hrdinsky absolvovali, a tak na konci tohto veselého podujatia získali Imatrikulačnú listinu 

a stali sa našimi oficiálnymi spolužiakmi. 
                                                                                                                    (Diana Vinczeová, IV.S) 



Svetový deň boja 

proti HIV / AIDS 
 

 

Každý rok sa naša škola zapája do prevenčného boja proti drogám, násiliu a AIDS. Výnimkou 

nebol ani tento rok.  „Protidrogového dňa“ sa zúčastnili všetci žiaci našej školy. Svojimi 

kresbami s protidrogovou tematikou ozdobili stenu na chodbe, športovo sa „vybláznili“ 

v telocvični alebo sa veľa zaujímavého dozvedeli na prednáškoch s pani policajtkou.                  

O dievčatá sa počas prvých dvoch hodín postarali kozmetičky z Mery Kay a neskôr 

absolvovali prednášku slečny medičky. Dozvedeli sa rôzne „tajnosti aj netajnosti“ o ženskom 

tele. 

                                                                                                                      

                                                                           

(Diana Vinczeová, IV.S) 

   
 



 

Ako každý študent strednej školy, tak aj my sme sa od prvého ročníka najviac tešili na tú 

najkrajšiu udalosť počas celého štúdia. Nebojte sa,  maturity to nie sú (tie patria k tým menej 

zábavným udalostiam štúdia). Máte pravdu, tou udalosťou je stužková. 

Ale ako sa vraví, nič nie je dokonalé. A naša výnimočná udalosť nebola výnimkou... 

Dovoľte mi, aby som vám všetkým priblížila, ako vyzerala naša noc, počas ktorej sme sa stali 

dospelými. Bol to neopísateľný pocit stáť na pódiu oproti všetkým tým dôležitým ľuďom 

v našom živote. Cítili sme sa tak zodpovedne, dospelo... 

 

Potom to začalo. Môj príhovor. Stalo sa to, že 

sa mi podarilo stratiť môj vopred pripravený 

príhovor. Slávnostná chvíľa bola ohrozená 

mojou asi 5 minútovou improvizáciou. 

Nakoniec sa mi príhovor zázrakom vrátil. 

Všetko dobre dopadlo a prihovorila som sa 

ešte raz. Hostia boli tolerantní (za čo im 

ďakujem, no trošku sa hádam aj pobavili, 

taký ozaj originálny nástup hádam ešte 

nemali možnosť zažiť) a sem- tam padla aj 

slzička dojatia. 



Stužkovanie bolo na dvakrát, nakoľko sa nemenovanému spolužiakovi podarilo od 

samého stresu odpadnúť (tak sa tešil!). Napokon sa však spamätal a za potlesku 

prítomných sa dočkal svojej vysnívanej stužky. Po dobrej večeri chytil druhý dych, 

zúčastnil sa aj na programe i zábave. 

Program aj napriek mojej snahe ( = niekoľko hodín môjho povzbudivého kriku na skúškach) 

skončil ako čistá improvizácia. Po skončení programu, keď sme mali to „najhoršie“ za sebou 

a nemali sme už čo pokaziť, začala zábava, ktorá trvala až do rána. 

Pre mňa osobne, a dúfam, že aj pre mojich spolužiakov, bola naša stužková jeden 

z najkrajších zážitkov v živote, na ktorý budeme o pár rokov na stretávke s úsmevom 

spomínať.  Teda, ak sa niekedy stretneme...                                                  (Petra Bugyiová, lV.S) 

 



 

 

Dňa 6.12.2018 sa aj u nás, na našej škole, objavil Mikuláš. Poslušným študentom priniesol 

cukríčky a lízanky, ale na druhej strane neposlušných potrestal čert svojím pekelným uhlím. 

Mikuláš si okrem čerta so sebou zobral samozrejme aj anjela a osedlal aj soba. Mikulášskej 

akcie sa podujala trieda IV.S.            

VIANOČNÉ TRHY  

Po Mikulášovi najbližšie nasledovali Vianoce, a tak sa v spolupráci tried IV.S a I.S  konali už 

tradičné vianočné trhy v našej školskej vestibule. Pre študentov a učiteľov nachystali organi-

zátori vianočnú atmosféru po celé predpoludnie dňa 19.12.2018. Na stole boli pripravené 

domáce vianočné maškrty a po chodbách bolo cítiť vianočný punč, ktorý pripravil náš štu-

dent P. Cibulík. Taktiež sa predávali aj domáce vianočné oblátky a rôzne dekorácie na strom-

ček alebo len tak na ozdobenie stola.                                                        (Diana Vinczeová, IV.S) 



                                                                          

Ako sa už stalo zvykom, 

aj tento rok sa naša škola 

zapojila po programu 

EDUCATE, ktorý je 

zameraný  na precvičenie 

si anglického jazyka, 

najmä však konverzácie. 

Tentokrát nás navštívili 

dve lektorky, jedna 

z Kirgizska a druhá 

z Taiwanu. Dozvedeli sme 

sa od nich veľa 

zaujímavostí z ich 

domova nielen 

o prírodných 

podmienkach, ale aj 

napríklad rôzne tradičné 

zvyky v ich krajinách, 

typické jedlá, športy. 

Niektoré boli pre nás 

úplnou novinkou.  Super 

bolo, že sme sa mohli 

spýtať na čokoľvek, čo 

nás zaujímalo.  Pre nás 

žiakov to bola skvelá 

možnosť na zdokonalenie 

anglického jazyka 

a našich konverzačných 

schopností, ktorá sa nám 

v budúcnosti určite zíde. 

                                                                  

( Kevin Bališ, lll.C) 



 
               

 

 V októbri sme sa žiaci 1.S zúčastnili exkurzie 

v rakúskom zámku Schlosshof. Ponorili sme sa do fascinujúceho sveta baroka a potešili sme 

sa krásou vidieckeho sídla princa Eugena na Moravskom poli. Videli sme nádherný zámok, 

veľkolepé barokové záhrady a idylický veľkostatok plný rôznych rastlín a zvierat, napríklad 

oslíky, kone, ťavy, alpaky, ovce a kozy.                

   

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                             

Žiaci študijného odboru bioenergetika (2.C a 3.C) sa v septembri zúčastnili v Kolíňanoch na 

Dni Bioenergetiky , v Gabčíkove na prehliadke vodnej elektrárne , začiatkom októbra 

navštívili mliekareň v Plaveckom štvrtku, absolvovali prednášku z firmy Danagra bioplynke 

a v novembri boli v Trnave pozrieť traktory značky John Deere a vypočuli si aj prednášku 

o nich. 

 



 

 

Žiakom 1., 2. a 3.B bola odprezentovaná zbierka vozidiel od prvých dopravných prostriedkov 

s motorom i bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia 

až po vozidlá zo 60. a 70. rokov 20.st. a mnoho iných zaujímavých vecí, čo sa týka ich 

študijného odboru -  technika a prevádzka dopravy. 

 

                

 



 

                

 

Dňa 16.10. 2018 sa žiaci l.S a lV.S zúčastnili exkurzie na ústredí v Slovenskej sporiteľni, ktorá 
je v súčasnosti s viac ako 2,2 milióna klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku.  

Exkurzia sa skladala z dvoch častí. V prvej nás vedúca z call centre oddelenia previedla po 

budove podávala informácie a oboznámila nás so zaujímavosťami  tejto inštitúcie. Budova 
Slovenskej sporiteľne je celá presklená. Je špeciálne navrhnutá tak, aby v lete udržiavala 

stabilnú teplotu pomocou inteligentného vetrania a klimatizácie. Mali sme možnosť vidieť aj 
vnútornú terasu, na ktorej môžu zamestnanci počas obedovej prestávky hrať tenis.  

 

 

 

 

 

           

Pokračovali sme do call centra. Pri vchode boli vyvesené obrázky známych osobností  - 
klientov banky (napr. Cibulková, Koleník) a vtipných výrokov. Mohli sme vidieť pracovníkov 

SP v open office-och , ktorí pomocou headsetov komunikovali s  volajúcimi na linke. Na veľkej 
obrazovke mali informácie o čakajúcich na linke, vybavených telefonátoch a pracovníkoch, 

ktorí po hovore vybavovali služby pre zákazníkov a mnoho ďalších. Každý pracovník mal 
osobný počítač s dvoma monitormi. Osobne si myslím, že takáto práca musí byť veľmi 

náročná , najmä na psychiku človeka, pretože do call centra volajú aj nároční, či agresívni 
ľudia. Zamestnanci oddelenia musia byť školení, mať kompetentné vyjadrovanie, byť 

komunikatívny, vedieť pomáhať, byť trpezlivý a predávať dodatočné služby. Profesia v call 
centre vyžaduje maximálnu profesionálnosť.  

Presunuli sme sa cez výťah na deviate poschodie, kde sme jedným očkom nahliadli aj do 

kancelárií členov predstavenstva a potom sme pokračovali do VIP reštaurácie. Tam sme 

prešli na terasu, z ktorej sme si užili výhľad na Bratislavskú Kuchajdu ako na dlani.  

Pri druhej časti exkurzie nás pani Ševčeková zaviedla do miestnosti Hyde parku, kde sme sa 

zoznámili s vedúcou oddelenia HR Adrianou Hrycovou. Prezentovala nám prednášku 

o profesijných dokumentoch: životopise (čo by mal obsahovať, ako by mal vizuálne vyzerať, 

čomu sa vyhnúť a čo naopak vyzdvihnúť, stránku na šablóny životopisov zadarmo)                             



a motivačnom liste. Neskôr nám predstavila obchodne- orientovanú sociálnu sieť LinkedIn. 

Má viac ako 25-tisíc profilov zo Slovenska a čím ďalej , tým viac si získava popularitu. Medzi 

užívateľov patria manažéri, konzultanti a odborníci z najrôznejších odborov, taktiež niektoré 

firmy (a medzi nimi aj SLSP).  

 

Slovenská sporiteľňa nahradila fasády svojich dvadsiatich 

pobočiek umeleckými dielami. Mladí talentovaní umelci - 

Róbert Szegény, Milan Pleva a Štúdio Natreto tak získali 

priestor a voľnú ruku, aby na veľkých plochách znázornili 

tému  „Budúcnosť nášho mesta“.                                                  

Slovenská sporiteľňa od augusta 2018 prestala využívať 

vonkajšiu reklamu – billboardy, citylighty a ostatné 

vonkajšie reklamné plochy. Banka sa rozhodla, 

že nebude ďalej prispievať k vizuálnemu smogu vo 

verejnom priestore.                                                            

Bude využívať len indoorové plochy napr. v ná-

kupných centrách, kinách, fitnescentrách a na 

ďalších miestach, v ktorých sú reklamné plochy už funkčnou a estetickou súčasťou priestoru.                                                                                       

(Dominika Oravcová, lV.S )                    



  

              

V dňoch 2.- 9.12.2018 sa žiačky našej školy zúčastnili výmenného pobytu v Taliansku, aby 

zdokonalili svoje schopnosti v cudzom jazyku a spoznali kultúru inej krajiny. 

Náš výmenný pobyt sa začal hneď z rána. 

Cestovali sme do Viedne, odkiaľ sme mali 

priamy let do Neapolu. Hneď po príchode do 

Talianska sme stretli ďalších účastníkov 

tohto pobytu, ktorý pochádzali z Čiech 

a Nemecka. Následne sme sa všetci presunuli 

do autobusu, ktorý nás zaviezol do Salerna. 

V Salerne na nás už nedočkavo čakali rodiny, 

ku ktorým sme boli pridelené.  

Prvý deň sme mali takzvaný Family Day. Ráno sme boli v rodinách, kde nás pohostili bohatý-

mi raňajkami. Neskôr sme sa presunuli do 

Salerna, kde sme mali zraz s ostatnými 

zúčastnenými. Nastúpili sme na metro, ktoré 

nás odviezlo do Neapolu. V Neapole sme 

zostali celý deň. Ochutnali sme pravú 

Taliansku pizzu a navštívili veľa obchodov. Na 

večer sme sa každý vrátili unavený domov  

k svojím hostiteľom načerpať novú energiu. 

V utorok sme navštívili školu Manicomio Criminale 

“Giovanni XXIII“, ktorá spolupracuje s našou školou. 

Predstavili sme im našu strednú 

školu a slovenskú kultúru 

pomocou vopred pripravených 

prezentácii. Prezentácie mali 

prichystané aj školy z iných krajín, 

ktoré sa taktiež zúčastnili tohto 

projektu t.j. z Hong Kongu, Triesta, Čiech a Nemecka. Neskôr nasledovali 

športové aktivity v telocvični, ako napríklad volejbal, basketbal a stolný 

tenis. O pár hodín na to sme navštívili “Minerva Gardens“, odkiaľ bol 

výhľad na celé Salerno. Zdržali sme sa tam dosť dlho, až začalo zapadať slnko. Následne sme 

sa  išli do centra Salerna pozrieť na vianočne vysvietené mesto. 



Tretí deň sme strávili v reštaurácii, 

v ktorej sme sa najprv dozvedeli niečo 

o histórii pizze. Sledovali sme ako sa 

vyrába pizza  a tiež sme si mohli upiecť 

vlastnú. Najobľúbenejšou pizzou 

v Taliansku je Margarita. Po týchto 

aktivitách sme mali obed vo forme 

viacerých chodov. Ochutnávali sme 

rôzne druhy pizze.  

Štvrtý a piaty deň boli skôr spoznávacie 

dni. Boli sme pozrieť archeologické vykopávky v Ercolane, Paestum a archeologické múzeum. 

V piaty deň sme boli pozvané na Gala párty. Táto večera sa konala v priestoroch, ktoré sme 

navštívili deň predtým. Živá hudba hrala typické talianske piesne. Na večeru sme mali štyri 

chody, no každá z nás mala pocit, že ich bolo oveľa viac. Nemohlo chýbať aj ďalšie tradičné 

talianske jedlo - špagety.  

 

Šiesty deň bol ďalší Family day, v ktorý sme každý trávili posledné chvíle s náhradnou 

rodinou a novými priateľmi. Na ďalšie ráno sme museli skôr vstať, pobaliť si svoje veci 

a rozlúčiť sa s našimi hostiteľmi. Na letisko do Neapolu nás znova odniesol autobus, no tento 

krát s nami išli aj účastníci z Hong Kongu. Náš let trval 

dosť krátku dobu, no nastali aj turbulencie. Úspešne 

sme prileteli do Viedne, kde nás čakalo auto.  

Unavené po celom dni sme išli rovno domov. 

V mene všetkých zúčastnených žiačok chcem 

poďakovať pani učiteľke Jurišovej, ktorá nám 

umožnila zúčastniť sa tohto výmenného pobytu 

a spoznať novú krajinu z iného uhla pohľadu.  

ĎAKUJEME     (Ruszlana Palinkašová, 1.S) 



 SME DOBRÍ AJ V ŠPORTE 

 

Tento školský rok máme za sebou už viacero športových 

udalostí. Prvá spoločná akcia bolo celoškolské športové 

predpoludnie pri príležitosti európskeho týždňa športu dňa 
26.9. Súťažili sme 

medzi sebou za 
jednotlivé ročníky 

a pogratulovať k prvému miestu môžeme žiakom    
2. ročníka (triedy II.B a II.C).  

Dňa 3.11. 2018 sa konal  cezpoľný beh – obvodné 

kolo v Senci.  Naše skvelé dievčatá sa ako skupina 

umiestnili na 3. mieste a za chlapcov sa umiestnil 

Patrik Dömötör ako jednotlivec na prvom mieste. 

Chlapci celkovo ako skupina  sa umiestnili tiež na       
3. mieste. Ešte raz gratulujeme! 

14.11. sa konala medziškolská súťaž v ping-pongu, v ktorej nám Boris Hosťovecký vyhral úžasné 

prvé miesto. GRATULUJEME! Chlapci sa celkovo umiestnili na peknom 2. mieste. Dievčatá 
bohužiaľ tentokrát úspešné neboli. 

Vo futsale, ktorý sa konal dňa 27.11.,  nám náš výber chlapcov vybojoval 2. miesto.  

V medziškolských súťažiach vo florbale a basketbale sme úspešní neboli. To nás ale v žiadnom 
prípade neodradí od snahy pracovať na sebe a chuti zlepšovať sa.  

Z prvého seniorského titulu majstra Slovenska sa teší 18-ročný atlét Patrik Dömötör z TJ 

Olympia Galanta. V Bratislave 17.2.2019 na halových M-SR vyhral beh na 400 m v novom 
osobnom rekorde 48,49 s. 

                                                     (Silvester Mihok, III.C)  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
               Už od malička ma bavila elektrina a všetko okolo nej. Začalo sa to, keď som dostal 

svoje prvé lego. Z neho vznikali „akože“ prvé elektrické a mechanické zariadenia.  

               Časom som upgradoval a skúšal experimenty 

s naozajstnou elektrinou, od jednoduchých svetielok cez 

motory až k elektromagnetom, paralyzérom 

a powerbankám. Zo začiatku som potreboval pomoc môjho 

otca a deda, ktorí sú elektrikári, ale neskôr som už zvládal 

všetko sám a občas s pomocou internetu.  

                Doteraz asi najzložitejšia vec, ktorú som vytvoril, je 

funkčný paralyzér s 1 000 000 V . Na druhej strane ma 

prekvapilo aké ľahké je urobiť si domácu powerbanku.  Stačí 

batéria zo starého notebooku a nabíjací čip, ktorý sa dá 

zohnať aj za 2€. Všetko to pospájate a máte svoju vlastnú 

nabíjačku. 

                                                                                                                                 

(Marek Mičuda, 3.B) 

   

 



20 zaujímavostí o zdraví, ktoré ste zrejme netušili, 
ale oplatí sa na ne nezabúdať! 

 
 
1. Najväčšia pravdepodobnosť infarktu je podľa vedcov v pondelok alebo na tretí deň po 
diagnóze chrípky či iného ochorenia dýchacích ciest. 
 

2. Ak si pravidelne vypláchnete nos slanou vodou, 
udržíte ho zdravý a predídete alergii. 
 

3. Koža môže uvoľniť až 11 litrov potu denne! Počas 
extrémneho tepla dokáže telo uvoľniť ohromujúce 
množstvo potu. Tento poznatok je dôležité uvedomiť si 
najmä kvôli horúcim letným dňom, kedy zvykneme 
podceňovať pitný režim.   
 

4. Dostatočné množstva ovocia a zeleniny môže organizmu 
pomôcť vyrobiť vlastný aspirín. Liek obsahujúci kyselinu 
acetylsalicylovú, je protizápalový, pomáha proti bolesti a 
rovnako riedi krv, preto ho niektorí užívajú ako prevenciu pred 
infarktom či mŕtvicou. Vedci zistili, že pri konzumácii 
dostatočného množstva ovocia a zeleniny telo prijme kyselinu 
benzoovú, z ktorej si organizmus vyrobí kyselinu salicylovú. 

 
5. Je dokázané, že vycvičené psy dokázali z dychu jasne 
rozpoznať rakovinové bunky, ktoré vylučujú relatívne ľahko 
odlíšiteľný pach, ktorý sa šíri celým telom, rovnako ako nízka 
hladinu cukru u diabetikov.   
 

6. Kuchynský drez je špinavší a tým pádom aj nebezpečnejší, než celá 
vaša kúpeľňa. Nachádza sa v ňom totiž viac než 50 tisíc baktérií na 
jeden meter štvorcový, nehovoriac o tých, ktoré sú v samotnej  
hubke na riad. Napriek tomu sa viac ľudia vo všeobecnosti viac 
zaoberajú čistotou kúpeľne a kuchynský drez len sem tam opláchnu.   
 

7. Alkohol v malej miere dokáže pomôcť vášmu zdraviu, ale len v prípade, že netrpíte 
nadváhou. Napríklad červené víno predchádza rakovine, pomáha pri ochoreniach pečene, 
znižuje cholesterol, ale aj krvný tlak. U ľudí s nadváhou však podľa posledných výskumov 
žiadne podobné účinky nemá. 
 
8. Sóda bikarbóna (aj kypriaci prášok do pečiva) vybieli zuby, cesnak vylieči pleseň na nohách 
a med vám pomôže "po opici". 
 

9. Už jedno zdriemnutie (20 minút spánku) počas dňa 
vám nielen zvýši náladu a prinavráti energiu, ale ak si 
ho doprajete aspoň trikrát týždenne, tak je aj 
prevenciou pred infarktom. 
 

http://www.aktuality.sk/clanok/239873/chripka-pomaly-utoci/
http://www.aktuality.sk/clanok/239873/chripka-pomaly-utoci/
http://najmama.aktuality.sk/clanok/231002/dokaze-vincentka-liecit-rovnako-ako-morska-voda/
http://www.aktuality.sk/clanok/239095/ako-casto-beriete-aspirin-moze-byt-velmi-nebezpecny/
http://najmama.aktuality.sk/clanok/228814/nepodlahnite-pri-detoch-prehnanej-hygiene-co-je-este-v-norme/
http://www.aktuality.sk/clanok/239166/alkohol-aj-kazdy-den-lenze-ako-vela-je-uz-prilis-vela/
http://www.aktuality.sk/clanok/238038/video-najlepsi-liek-na-opicu-sprite-tvrdia-vedci-z-ciny/
http://www.aktuality.sk/clanok/238185/aj-vy-cez-vikend-dospavate-chyba-zdraviu-to-nestaci/


10. Fajčiari trpia poruchami spánku štyrikrát viac než nefajčiari. 
Abstinenčné príznaky sa totiž prejavujú najmä v noci a preto ich 
častejšie prepadáva nepokoj a bdenie a po nočnom spánku sú ráno aj 
tak viac unavení. 
 

11. Cigaretový dym, respektíve jeho častice, ktoré sa držia v oblečení 
alebo vo vlasoch fajčiarov, alebo v miestnosti, kde predtým fajčili, 
predstavuje riziko rakoviny pre malé deti alebo domáce zvieratá. 
 

12. Ľudia, ktorí do bytu vchádzajú cez kuchyňu, zjedia až o 15 percent viac, ako tí, ktorí ju 
obídu. Je dobré na to myslieť pri plánovaní domu či bytu. 
 

13. Pri chudnutí pomáha najlepšie denník. Ak si zapíšete, čo 
všetko počas dňa zjete, hneď budete vedieť, ako schudnúť. 
 

14. Ak pohyb, tak s odporom. To znamená chôdza proti vetru, 
vo vode alebo s batohom či inou záťažou. Spálite tak oveľa viac 
kalórií.  
 

15. Pravidelný pohyb a cvičenie zdraviu človeka naozaj pomáha, 
ale len v prípade, že si dopraje aj dostatok spánku, minimálne 
sedem hodín v noci.  
 

16. Aj vitamín D pomáha človeku schudnúť. Štúdie ukázali, že zvýšené hladiny vitamínu D, 
teda vitamínu, ktorý získavame najmä zo slnka, dokázali urýchliť spaľovanie tukov. 
 

17. Obezite dokáže predchádzať už jedno jablko denne. Ide najmä o šupku jablka, v ktorej sa 
nachádza kyselina ursolová a tá podporuje metabolizmus a dokáže spaľovať tuky i 
prebytočné kalórie. Kyselina ursolová sa rovnako nachádza v brusniciach, bazalke a levanduli. 
 

18. Ovsené vločky, citrusové plody a med dokážu zvýšiť nielen sexuálne túžby, ale aj plodnosť 
mužov. Ovos produkuje testosterón na prekrvenie, vitamín C zvyšuje počet spermií a med 
pomáha telu využiť estrogén, ktorý zrýchľuje prietok krvi a zvyšuje vzrušenie. 

 

19. Hlboké dýchanie dokáže človeka 
upokojiť a dokonca aj rozveseliť. Ak na vás 
padajú smútky, zlá nálada, alebo sa 
jednoducho poriadne rozčúlite, tak skúste 
chvíľu zhlboka dýchať. Každá časť vášho 
tela sa naplní kyslíkom, tým z organizmu 
vyplavíte toxíny a zbavíte sa stresu. 
 

20. Sociálne 
siete môžu 
prospievať 
zdraviu. Štúdie 

totiž preukázali, že udržiavanie kontaktov s rodinou a priateľmi aj 
touto formou, dokáže odvrátiť stratu pamäti a pomáha žiť dlhšie. 
Len to nesmiete časovo preháňať.   
 

http://www.aktuality.sk/clanok/239474/video-toto-spravi-fajcenie-s-vasou-tvarou/
http://www.aktuality.sk/clanok/235893/to-musite-vidiet-tuto-nechutnu-hmotu-maju-fajciari-v-plucach/
http://www.aktuality.sk/clanok/179773/top-10-najtucnejsie-staty-sveta/
http://www.aktuality.sk/clanok/238008/absolutna-bomba-pre-zdravie-kysla-kapusta/
http://www.aktuality.sk/clanok/239106/hudba-vam-naozaj-ulahci-cvicenie/
http://www.aktuality.sk/clanok/237861/viete-o-tom-uz-20-minut-chodze-vam-moze-zachranit-zivot/
http://www.aktuality.sk/clanok/238061/doplnky-s-vitaminom-d-nepotrebujeme-tvrdia-vedci/
http://najmama.aktuality.sk/clanok/233640/ovocie-a-zelenina-denne-aspon-pat-porcii/
http://najmama.aktuality.sk/clanok/233288/viete-co-je-cip-plodnosti-spocita-spermie-a-zmeria-ich-pohyblivost/
http://najmama.aktuality.sk/clanok/233288/viete-co-je-cip-plodnosti-spocita-spermie-a-zmeria-ich-pohyblivost/
http://www.aktuality.sk/clanok/239592/pomoc-ja-chrapem-mozno-staci-len-obmedzit-sol/
http://www.aktuality.sk/clanok/237840/umele-priatelstva-na-facebooku-kolko-priatelov-mame-naozaj/
http://www.aktuality.sk/clanok/237840/umele-priatelstva-na-facebooku-kolko-priatelov-mame-naozaj/


  
Rap je jednou z viacerých zložiek hip-hopu, dnes sa pozrieme na vznik tohto 

hudobného žánru a jeho evolúciu až po dnešok. 

Rap začal byť komerčne populárny po roku 1979 kedy vznikla prvá rapová skladba, ktorá sa 

začala hrávať v rádiách a tým sa stala aj komerčne známa. Bola to hudba čisto afroamerická. 

Táto skladba s názvom Rapper’s Delight od hudobnej skupiny Sugar Hill Gang zmenila to ako 

svet vnímal rap. Rap si bral inšpiráciu z hudobných žánrov ako boli napr. Funk, Soul alebo aj 

Jazz. Medzi najväčšie mená rapovej hudobnej scény v osemdesiatych rokoch patrili Kurtis 

Blow, The Grandmaster Flash, LL Cool J, Run-DMC, Slick Rick a mnoho ďalších. 

V roku 1988 prišlo niečo prelomové, bola to skupina N.W.A. a ich album s názvom Straight 

Outta Compton. Tento album zadefinoval nový 

subžáner rapu, Gangsta Rap. Ich texty boli 

explicitné a vulgárne, vyjadrovali v nich 

častokrát nesúhlas so systémom a policajným 

zborom, pretože sa často- krát stávalo že afro-

americká menšina bola utláčaná násilím. Tento 

album bol natoľko kontroverzný že FBI im 

zakázala hrať na koncertoch ich skladbu 

s názvom F*** The Police. Napriek tomuto zákazu sa skupina rozhodla zaradiť túto skladbu 

na playlist pre ich turné v roku 1989, po odohratí skladby v Bostone sa miestna polícia 

rozhodla zakročiť a zatkla všetkých 5 členov skupiny.  

Deväťdesiate roky pokračovali v tomto nastavenom trende, texty boli často- krát explicitné 

a vulgárne, rap sa dostal do povedomia všetkých ľudí, vzniklo veľmi veľa nových skupín 

a sólových projektov, ktoré sú dodnes považované za klasické, či už svojou kontroverziou, 

lyrikou alebo inštrumentálnymi skladbami. 

Práve v tomto období začína vznikať rap aj na Slovensku, veľa ľudí 

bolo u nás ešte oslepených pádom socializmu, ale mená ako 

Dávid Zo Senca, Rap Steady Crew vedia o čo ide. Centrom diania 

v deväťdesiatych rokoch sa stal práve Senec, vznikali tu 

kompilácie ako napríklad Senecký Street Sound alebo Zvuk Ulice, 

no štýlom to pripomínalo skôr rap z osemdesiatych rokov. 



Za tichým oceánom to na scéne vrie, vznikol tam spor medzi západným a východným 

pobrežím. Hlavnými protagonistami boli 2Pac (západné pobrežie) a The Notorious B.I.G. 

Tieto mená sú častokrát označované za tie najväčšie a najlepšie všetkých čias. Ich texty boli 

rafinované a podanie textov bolo revolučné. Bohužiaľ obaja umelci boli zavraždený koncom 

deväťdesiatych rokov, tieto vraždy zostali dodnes nevyriešené. Medzi najväčšie počiny 

deväťdesiatych rokov patria albumy ako napr. The Chronic, 2Pacalypse Now, Doggystyle, 

Illmatic, Ready To Die, All Eyez On Me, Life After Death a mnoho ďalších... 

Na začiatku nového milénia rap začína byť veľmi komerčným, texty boli mnohokrát 

prispôsobované rádiám a miestami to skôr znelo viac ako Pop. V skladbách sa častokrát 

spieva a výzor bol veľakrát uprednostňovaný pred samotným zvukom, česť výnimkám. 

V terajšom desaťročí existuje mnoho subžánrov, trendom je používanie takzvaného Triplet 

flow – rapovanie na tri doby, skvelá lyrika je neustále prítomná a však čoraz menej kvalitná. 

Medzi najväčšie mená dnešnej scény patria: Drake, Kendrick Lamar, J.Cole, Migos, Pusha T 

alebo aj Kanye West. 

Rap sa neustále vyvíja, pravá podstata rapu – vyjadriť sa, priblížiť svoj život a problémy 

zostáva, no často- krát sa stáva že, niektoré skladby sú iba o egotripe. 

 

                                                                                                                                   (Erik Nemček, 1.B) 

 



 

 

 

 
vedomostný kvíz pre chytrých žiakov 

1. Ako sa volá ruská majstrovská hra 
skladania štvorčekov? 

a. minecraft  c. tetris 

b. zelda                 d. portal 

 

2. Ktorý kráľ v kartách nemá fúzy? 

a. pikový  c. srdcový 

b. kárový  d. trefový 

 

 

 

 

3. Najmä ktoré zviera chceli Európa-nia 
od domorodých Američanov, aby 
mohli vyrábať čiapky? 

a. vtákopyska c. aligátora 

b. bobra  d. činčilu 

 

 

 

4. Ako sa nazývali televízne antény 20. 
storočia? 

a. lastúry  c. králičie uši 

b. bez. zástrčky d. taradúri 

 

 

5. Ktorá nevinne vyzerajúca ryba je 
najnebezpečnejšia na svete? 

a. bojovnica c. piraňa 

b. klaun  d. morský koník  

 

 

 

6. Koľko ramien má chobotnica? 

a. 14  c. 8 

b. 10  d.12 

 

 

 

 7. Čo znamená pojem pixel? 

a. obrázkové doplnky                      
b. digitálne fotografovanie       
c. obrazový prvok                    
d. pix Elite 

 

 

 

 

8. V ktorom roku sa stalo euro 
oficiálnou menou? 

a. 1999  c. 1989 

b. 2009  d. 1998 

  

 

 

 9. Ktoré ovocie obsahuje viac vitamínu 
C ako pomaranče? 

a. citrón  c. kivi 

b. ananás   d.mandarinky 

  

 

 

 

10. Súčasťou ktorej krajiny je Veľká 
korálová bariéra? 

a. Južná Afrika                                
b. Papua Nová Guine                   
c. Austrália                                 
d. Nový Zéland 

 

 

 

 

 

(Richard Pšenko, Samuel Varga, lll.C) 



Správne odpovede vedomostný kvíz: 

1c,2c,3b,4c,5c,6b,7c,8a,9c,10c 

 
 
 
 
 Študent sa sťažuje na zlé ubytovanie:                                                            

- A čo je na vašom bývaní také 

strašné?                                                                             

- Napríklad myši.                                                                                                            

- To  nie je možné!                                                                                                             

- Tak sa poďte pozrieť.                                                                                              

Vošli do izby, študent zobral kúsok chleba a začal na zem sypať 

odrobinky. Po chvíli sa objavila myška, za ňou druhá, tretia... potom sa 

objavila rybka, a po nej zase myši.                                                                       

- Fakt sa nejako premnožili. Ale čo tá rybička?                                                                                                               

- Tak už mi veríte, že tu máme myši? Takže teraz sa môžeme baviť o vlhkosti.     

                                                                                                         - To musí byť strašné, keď žirafu bolí hrdlo.    

                                                                                -   Podľa mňa je oveľa horšie, keď má stonožka kurie oká. 

       

                                                                                                                                           

 
 
 
Dvaja kozmonauti stoja pred raketoplánom na mesiaci. Jeden 

pozrie na druhého a hovorí:                                                                  

- No, na mňa nepozeraj. Ja som nezamykal. 

 

 

Prečo nemôže kostra 

skákať z vysokej veže? 

– Lebo na to nemá nervy 

ani žalúdok. 

Leží mucha na stole a trepe noha-mi. 

Letí okolo druhá a pýta sa:  

– Aerobik, aerobik?  

– Biolit, biolit! 

Hádajú sa dvaja poľovníci, kto z nich má lepšieho psa. 

– Môj pes nájde moju stopu aj na druhý deň. Čo na to hovoríš? 

– Čo by som hovoril, okúp sa. 

- Pán doktor priberám na určitých miestach. 

- Tak na tie miesta nechoďte! 

 

Žaba príde k zverolekárovi a na hlave má ponožku. 

Lekár sa začudovane pýta:  

- Žabička, kto ti to urobil?!  

Žaba odpovie: - Mlčte, toto je prepad!  
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Na jednej malej železni nej stanici          
sa akajúci pýta zamestnanca:
- Prosím vás, kedy mi pôjde vlak             
do Bratislavy?
- Rýchlik pôjde za desa  minút                
a osobný vlak za tri hodiny, ale 
odporú am vám ís  osobným vlakom.
- Prosím vás a pre o?
- Lebo...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovky s úsmevom


