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EDITORIÁL
Posledné voľnejšie dni
po sviatkoch sa končia
a dobrovoľne či
nedobrovoľne sa
vraciame späť
k obyčajnému životu.
Aj ja už sedím za
písacím stolom a píšem
prvý tohtoročný
editoriál. Spomienky
ma však unášajú o niekoľko dní späť,
k magickému času Vianoc.
Nedávno som sa stretla aj s pohľadom ľudí,
ktorí Vianoce neznášajú. Nepáči sa im celý
ten humbug okolo nich, považujú vianočné
sviatky za marketingový trik, reklamný ťah
a čistý konzum. Sú to takí hundroši ako pán
Scrooge z Dickensovej Vianočnej koledy.
Ja patrím k tej druhej, myslím si, že
početnejšej skupine, pre ktorú sú vianočné
sviatky jednými z najkrajších dní v roku.
Dňami naplnenými pohodou v rodinnom
kruhu, darčekmi, ktorými chceme potešiť
najbližších, dekoráciami zdobiacimi naše
príbytky. Sú aj o vôni – ihličia, vanilky,
škorice, ale aj o vôni spomienok, nádeje
a lásky. Sú aj o bozkoch a objatiach,
hrubých ponožkách a horúcom čaji,
o ohnivých iskrách v kozube, o súdržnosti,
radostnom smiechu a silných emóciách,
o vanilkových rožkoch a múke na nose.
A v neposlednom rade sú o neutíchajúcej
nádeji v ľudské dobro.
Ale vráťme sa do reality. Začal rok 2018
a mne zostáva už len popriať všetko krásne v
novom roku a dobrých ľudí po vašom boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky
plány daria. Do nového roku vám teda
prajem 12 mesiacov bez choroby, 53 týždňov
šťastia, 365 dní bez starostí, 8 760 hodín
lásky, 525 600 minút pohody a 31 536 000
sekúnd jedinečných okamihov.
A samozrejme aj príjemné chvíle strávené
v spoločnosti nového čísla školského
časopisu
Vaša
šéfredaktorka
Daniela
Foto zadná strana: Černek, Majtán, Košút
Grafická realizácia obálky: Juraj Kačaba
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ZVYKY VIANOC
Práve skončili vianočné prázdniny a my sme sa opäť ocitli
v školských laviciach. Domovy nám ešte stále zdobia ozdobené
stromčeky, vo vzduchu cítiť vôňu ihličia a v komorách nájdeme
posledné vianočné dobroty. To všetko nás na chvíľu v spomienkach
vracia ku kúzelnému obdobiu najkrajších sviatkov roka.
O zaujímavých vianočných zvykoch z rôznych kútov
sveta sme v našom časopise toho už popísali dosť.
Dnes však budeme tak trochu nacionalisti. Zostaneme doma,
na Slovensku. Pátrali sme, aké zvyky a tradície boli
v kúzelnom vianočnom období typické
pre našich predkov.

Upiecť do východu slnka
Ženy v minulosti vstávali na Štedrý deň
naozaj skoro. Už hodinu po polnoci napiekli
voňavý vianočný chlebík, koláč štedrák či iné
vianočné pečivo. Všetko muselo byť hotové
do východu slnka, iba tak to malo magický
účinok. Po vymiesení cesta na vianočné
pečivo a chlieb si gazdiné poutierali ruky
o ovocné stromy, aby na budúci rok dobre
rodili. Často z upečeného pečiva vyhadzovali
sliepkam, aby dobre znášali vajcia.
Pečenie
vianočných
oblátok kedysi
prislúchalo len
farárom či
učiteľom. Títo
vyzbierali od ľudí
potrebné
suroviny,
z ktorých do
každého domu napiekli niekoľko oblátok či
trubičiek.

Bielizeň nevešať
Odev na Štedrý deň zvesili a poupratovali.
Lebo tomu, čia bielizeň by zostala visieť na
klinci, podľa povery hrozilo, že sa obesí.
Rovnako sa v tento deň nesmela zavesiť
opraná bielizeň, pretože sa verilo, že ten,
komu patrí, čoskoro umrie. Ak gazdiná

vlastnila sliepky, nesmela pri štedrovečernom
stole obsluhovať, aby kvočky nevstávali
z nevysedených vajec.

Obrus s červenou nitkou
Gazdiné prestreli na stôl nový obrus, ktorý
musel byť vyšívaný červenou nitkou. Iná
prípustná nebola. Práve červená bavlnka ich
mala ochrániť. Všetky nohy stola bývali
obopnuté hrubou reťazou, aby sa zabezpečila
súdržnosť rodiny v budúcom roku.
Na mnohých miestach Slovenska vešali nad
stôl venček upletený zo slamy alebo dávali
pod stôl snop slamy, aby sa zabezpečila dobrá
úroda obilia v nasledujúcom roku.

Najesť sa dosýta
Na Štedrý večer sa mal každý najesť dosýta.
Svedčí o tom aj frazeologické prirovnanie –
najedol sa ako sedliak na Vianoce. Odísť od
stola so žalúdkom nasýteným iba naoko
značilo vystaviť rodinu nebezpečenstvu, že
bude planý rok. Vianočné jedlá požívali
osobitnú úctu. Zo štedrovečerného stola sa
nemohlo nič vyhodiť, odkladali sa aj
odrobinky, ktoré vraj pomáhali, keď ochorel
dobytok. Myslelo sa aj na statok v maštaliach
a chlievoch. V tento deň mu patril lepší
pokrm.
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Na štedrovečernom stole mali byť všetky
plodiny, ktoré sa na hospodárstve dopestovali.
Z tradičných jedál sa konzumovali
predovšetkým pečené a varené cestoviny,
varený hrach, zriedkavejšie šošovica, ďalej
kapustnica s hríbmi, polievka z repy
a koreňovej zeleniny. Často sa varieval
prívarok z hrušiek a zo sliviek. Nezabúdalo sa
ani na kašu z prosa. Ryby, bez ktorých si
väčšina ľudí nedokáže štedrovečerný
jedálniček predstaviť, boli charakteristické
najmä pre bohaté mestské obyvateľstvo.
Na vidiek začali prenikať až začiatkom
20. storočia. Kosti z večere sa dávali na jeden
tanier a zakopávali sa v ľanovom obrúsku pod
jabloň.

Predpovedať budúcnosť
Podľa ľudovej
viery
najvhodnejším
dňom roka na
predpovedanie
budúcnosti bol
práve Štedrý
večer. Hneď po
večeri bývalo
zvykom
rozkrojiť jablko
a podľa tvaru jadrovníka predpovedať
prítomným ich osud. Ak mal jadrovník
rozkrojeného jablka 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.
12 jadierok ako 12 mesiacov sa vložilo do
misky s vodou – koľko ich vyplávalo, toľko
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bude suchých mesiacov. Aby sme v budúcom
roku nezablúdili – jabĺčko sa rozdelilo na
toľko kusov, koľko je osôb pri stole. Každý
zjedol jednu časť. Na škrupinky vlašských
orechov sa prilepili sviečky a poslali sa po
vode v umývadle či lavóre. Komu odplávala
loďka ďaleko, mal odísť do cudziny. Majiteľ
škrupinky, ktorá sa držala pri kraji nádoby,
mal zostať blízko domova. Komu loďka
nabrala vodu a potopila sa, ten mal zomrieť.

Betlehemské hry či polnočná omša
Po večeri ožíval ruch nielen v domácnostiach,
ale aj na ulici pred domami. Pod oknami
mládež spievala vianočné piesne a každého,
kto prišiel spievať pod okná, domáci
obdarovali. Okrem mládeže chodievali

spievať najčastejšie obecní sluhovia, pastieri,
a najmä Rómovia.
Veľkým zážitkom pre všetkých domácich
býval príchod betlehemcov do domu.
Betlehemské hry vznikli v stredoveku pod
vplyvom cirkevných hier. Postupom času
nadobúdali v ľudovom prostredí svetský
charakter. Hlavnou postavou v betlehemskej
hre bol anjel v bielom rúchu, ktorý niesol
betlehem. Ďalšími účastníkmi boli bača,
Stacho, Fedor a Kubo. Základnou dejovou
osnovou betlehemskej hry od príchodu
betlehemcov do domu bola žiadosť
o povolenie zahrať hru, potom nasledoval
monológ všetkých zúčastnených postáv
betlehemskej hry, scéna na salaši, zvestovanie
narodenia Krista, ofera v Betleheme
a záverečné vinše domácim pred odchodom.
V katolíckych rodinách sa Štedrý deň končil
polnočnou omšou.
B., foto: internet
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1. Čo pre vás znamenajú Vianoce?
2. Ktoré vianočné zvyky dodržiavate vo vašej rodine?
3. Ktoré jedlá nesmú u vás chýbať na štedrovečernom stole?
4. Ktorý je váš najobľúbenejší vianočný koláč/zákusok/sladkosť?
5. Aký pre vás najkrajší/najvzácnejší vianočný darček ste dostali?
6. Kedy a odkiaľ najčastejšie nakupujete vianočné darčeky?

Andrej Paták
2.C
1. Vianoce pre
mňa znamenajú
čas pohody
a pokoja, kedy
sa stretne celá
rodina,
v televízii idú
vianočné
reklamy a rozprávky, všade rozvoniavajú
sladkosti a kapustnica. Samozrejme, k vianočnej
atmosfére patrí aj zdobenie stromčeka.
2. Rozkrajovanie jablka napoly, po začatí štedrej
večere nikto nesmie vstávať od stola.
3. Oplátky s medom, orechmi a jablkom,
kapustnica, kapor so zemiakovým šalátom,
prípadne rybie filé.
4. Medovníky.
5. Mobil, herná konzola.
6. Väčšinou začínam kupovať koncom novembra
a začiatkom decembra. Nakupujem najčastejšie
osobne v obchodoch – v Maxe alebo v Tescu,
príležitostne aj cez internet.

Miriam Kulíšková 1.B
1. Stretnutie s rodinou,
vôňa ihličia, lyžovačka.
2. Dávame si šupiny
z kapra pod tanier. Pred
večerou si povieme
modlitbu a dáme si
oplátky s medom
a cesnakom.
3. Každoročne máme kapustnicu, slepačiu
polievku, šalát s kaprom a pre tých, ktorí u nás
nejedia kapra, babička pripraví rezne a pupáky.
4. Najobľúbenejšie vianočné jedlo sú makové
pupáky.
5. Najvzácnejším darček bol pre mňa plyšový
ružový sloník, ktorého mi priniesol brat.
6. Darčeky nakupujem väčšinou cez internet, aby
rodičia a kamaráti nevideli, čo som im tento rok
vybrala.

Soňa Benianová 4.A
1. Vianoce pre mňa
osobne znamenajú
čas prežitý
s rodinou,
priateľmi. Niektorí
ľudia, ktorí stratili
svojich blízkych, už
tento pocit
nezažijú.
2. V našej rodine je
zvykom, že každý rok sa na začiatku vianočnej
večere pomodlí jeden člen rodiny a spolu potom
odriekame otčenáš. Po modlitbe si štrngneme
pohárikmi a začína samotná večera.
3. Na štredrovečernom stole nesmú chýbať
oplátky s medom a cesnakom, kapustnica,
zemiakový šalát alebo ryža s rezňom.
4. Mojou najobľúbenejšou vianočnou sladkosťou
je srnčí chrbát, ale aj medovníky a ostatné
vianočné koláčiky.
5. Pre mňa najkrajším a najvzácnejším vianočným
darčekom nie je žiadny hmotný darček, ale to, že
môžem Vianoce stráviť so svojou rodinou.
6. Vianočné darčeky kupujem najčastejšie
začiatkom novembra v kamenných obchodoch.

Peter Zákopčan 2.A
1. Znamenajú pre
mňa veľmi veľa.
Vždy sa na ne teším,
lebo sa dobre najem.
2. Pod tanier dáme
kúsok z oplátky
a necháme ho tam až
do ďalšieho dňa. Po
večeri pustíme koledy, zazvoní zvonček a dáme si
darčeky.
3. Kapustnica, zemiakový šalát s rezňom a rybou.
4. Grilášky.
5. Tank.
6. Hľadám v obchode vhodné darčeky približne
mesiac dopredu.
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Matúš Vyskoč 4.C
1. Spoločné chvíle
s rodinou.
2. Snažíme sa celý deň
nejesť, aby sme videli
zlaté prasiatko. Dávame
šupinu z kapra pod
taniere.
3. Zemiakový šalát,
rezne bravčové i kuracie, vyprážaný kapor alebo
zubáč.
4. Marlenka.
5. Snowboard.
6. Kamenné obchody tesne pred Vianocami.

Jakub Slezák
1.B
1. Sviatky
pokoja, kedy aj
ten najhorší
človek
„zmäkne“.
2. Štedrá večera
a prskavky.
3. Kuracia
polievka, kuracie mäso a oplátky.
4. Vanilkové rožky a medovníky.
5. Pre mňa je vždy vzácne, keď je rodine pokope
a v mieri sa rozprávame.
6. Dva týždne pred Vianocami v kamenných
obchodoch.

Henrich
Jankech 1.B
1. Prázdniny,
príjemné
spomienky,
stretnutie
s rodinou.
2. Večera,
modlitba, malá
sestra si dáva
do peňaženky šupinu z kapra.
3. Oblátky s medom a cesnakom, polievka
(rybacia, hríbová alebo kapustnica), ryba a neviem
to nazvať, ale po východniarsky sú to bobáľky.
4. Punčový koláč.
5. Keď so bol malý, tak LEGO.
6. Nekupujem darčeky, ale rodičia kupujú
z kamenných obchodov.
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VIANOČNÝ STROMČEK
Jedným z jedinečných symbolov spätých so
sviatkami lásky a pokoja je vianočný
stromček. Jeho história sa začala písať
v nemeckom protestantskom prostredí.
Prvé zmienky o vianočnom stromčeku
pochádzajú z nemeckých Brém, približne
z roku 1570. Pôvodne išlo o stromček alebo
väčšiu vetvičku zdobenú ovocím, orieškami,
sladkosťami alebo len symbolickou
ozdobou. Okolo 17. storočia začali stromčeky
vo veľkom prenikať do bežných domácností.
Zvyk si obľúbili najskôr v mestách, postupne
na dedinách a v 18. storočí prekročil hranice
Nemecka a rozšíril sa do celého sveta vrátane
Slovenska.
Spočiatku sa stromčeky zdobili skromne,
predovšetkým tým, čo ľudia dopestovali v
záhradke. Dávali sa na ne aj perníky, domáce
pečivo, sušené ovocie alebo podomácky
vyrobené ozdoby z papiera, rôzne figúrky zo
slamy či z kukuričného šúpolia. Neskôr sa
pridali aj háčkované alebo paličkované
ozdoby, sviečky či prskavky. Prvé elektrické
osvetlenie vianočného stromčeka sa objavilo
v roku 1882 v Spojených štátoch amerických
a po počiatočnej nedôvere si získalo veľkú
obľubu. Iba dva dni pred Štedrým dňom 22.
decembra 1882 ho predviedol vynálezca
Thomas Alva Edison v Menlo Parku.
Autorom reťazí svetielok bol jeho priateľ a
spolupracovník Edward H. Johnson. V roku
1889 si Francúz Pierre Dupont dal patentovať
najobľúbenejšiu ozdobu vianočného
stromčeka - fúkanú guľu z jemného skla.
VIANOCE Z POHĽADU PRÁVNIKA
Sľuby, že príde Ježisko
- šírenie poplašnej správy,§ 357 trestného zákona, 2 – 8
rokov
„Keď nebudeš poslúchať, nič nedostaneš.“
- vydieranie, § 175 TZ, 6 mesiacov až 4 roky
„Keď budeš dobrý, Ježisko ti prinesie...“
- podplácanie, § 160a TZ, až 2 roky
Otvorenie listu Ježiškovi
- porušenie listového tajomstva, § 182 TZ, až 2 roky
„Ak vydržíš celý deň nepapať, uvidíš zlaté
prasiatko.“
- zanedbávanie povinnej výživy, § 207 TZ, 2-3 roky
Výroba vaječného koňaku
- nedovolená výroba liehových nápojov, § 285, až
1 rok

Suma sumárom trest odňatia slobody
od 6 mesiacov až po 19 rokov
RR
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POMOC DEŤOM A MLADÝM
ĽUĎOM
Štyria tretiaci.
Štyria
dobrovoľníci. Lucia, Ján, Martin a Tomáš sa
v piatok 10. novembra 2017 so žltými
pokladničkami a odznakmi maskota Huga
vybrali do myjavských ulíc, aby v rámci
zbierky HODINA
DEŤOM pomohli
vyzbierať peniaze
na podporu
projektov pre deti
a mladých ľudí.
Hodina deťom je
najstarším
programom Nadácie
pre deti Slovenska,
ktorý sa už od roku
1999 zameriava na
financovanie
projektov
podporujúcich deti
so zdravotným znevýhodnením či sociálnymi
ťažkosťami, ale aj projekty, ktoré pomáhajú
rozvíjať schopnosti, talent a motiváciu detí. O
tom, komu sú pridelené finančné prostriedky,
rozhodujú grantové komisie zložené z

odborníkov, ktorí sa problematike detí a
mladých ľudí dlhodobo venujú. Kam putujú
peniaze z Hodiny deťom, ktorej
ambasádorkou je od roku 2015 herečka
Helena Krajčiová, môžu záujemcovia počas
celého roka sledovať v online aplikácii
projektov na stránke
Nadácia pre deti
Slovenska.
Tohtoročná kampaň
vyvrcholí televíznou
šou plnou známych
hostí v réžii Lukáša
Zednikoviča a so
scenárom Tomáša
Hudáka. Program
odvysiela RTVS na
Jednotke v sobotu
16. decembra 2017 o
20.20 hod.
Našim dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať
spolu 121,79 €. Ďakujeme všetkým, ktorí do
zbierky prispeli.
Text a foto: K

ČERVENÉ STUŽKY
AIDS a bola zameraná na zvýšenie
informovanosti o HIV/AIDS, na prevenciu

AIDS A Aktuálny problém?
I Individuálny problém?
D Dlhodobý problém?
S Spoločenský problém?
AIDS je celosvetový problém, ktorý sa
dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás.
Preto sa na našej škole stalo už tradíciou, že
sa každoročne študenti zapájajú do
celoslovenskej kampane Červené stužky
zameranej na boj proti AIDS. Tá tohtoročná
prebiehala od 1. septembra 2017 a vyvrcholila
1. decembra 2017 – na Svetový deň boja proti

látkových a nelátkových závislostí a chorôb
spojených s uvedenou problematikou a na
podporu prevencie a vzdelávania v oblasti
obchodovania s ľuďmi.
Text a foto: K
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KLEBETNÍK
Dnes si poklebetíme s p. profesorkou, ktorá pochádza z dvojičiek, na detstvo má len tie
najkrajšie spomienky, páči sa jej Praha, ale aj Taliansko, vo voľnom čase sa rada venuje
vnúčatkám a na našej škole učí najmä odborné strojárske predmety.
Áno, reč je o Ing. Jozefíne Figurovej.
Chcete vedieť viac? Čítajte náš KLEBETNÍK.

Kde a v akom znamení ste sa narodili?
Narodila som sa v Trenčíne a vyrastala som
v malom mestečku Nemšová. Moje znamenie
je STRELEC.

Zážitkov z detstva mám veľa, hlavne so
sestričkou - dvojičkou Adriankou, s ktorou
sme robili malé aj väčšie „zbojstvá“.
Súrodenci nás milovali, lebo sme boli presne
rovnaké, mamička nás ešte aj rovnako
obliekala, ale niekedy nás aj nenávideli.
Hlavne vtedy, keď sme boli malé a museli nás
strážiť a každá z nás sa vybrala iným smerom,
alebo sme plakali. Boli sme stále spolu. V ZŠ
Nemšovej, aj na strednej škole sme sedeli
vždy spolu a rovnako oblečené, čo
spôsobovalo spolužiakom a vyučujúcim
nemalé problémy, občas dosť humorné. Aj
dnes niet dňa, aby sme si nenapísali,
nezavolali ...

So sestričkou – dvojičkou

Na ktoré chvíle z detstva najradšej
spomínate?
Pochádzam z intelektuálnej rodiny, bolo nás
viac detí. Naši rodičia nás na tú dobu moderne
a demokraticky vychovávali. Hlavne tým, že
nám boli dobrým vzorom. Do ničoho nás
nenútili, snažili sa rozvíjať naše talenty. My
súrodenci sme si navzájom veľmi pomáhali,
či už s učením alebo s domácimi
povinnosťami, mali sme ich rozdelené
a každý si ich musel splniť. Aj dnes, keď už
nás drahí rodičia opustili, si naďalej stále
pomáhame a navzájom sa podporujeme. Aj
keď bývame ďaleko od seba (od Žiliny po
Karlové Vary, ale osud niektorých zavial aj
ďalej - Aljaška, Katar), raz ročne si naša
„rozvetvená rodina“ urobí 3-dňové rodinné
stretnutie v Terchovej na chate, kde nás býva
okolo 40 a zastúpené sú všetky vekové
kategórie.

S výnimočným ČLOVEKOM, mojím milovaným ockom,
ktorý bol môj najväčší vzor. Bol na mňa hrdý, lebo som
jediná išla v jeho šľapajach, bol pedagóg, s láskou sa
venoval mladým ľuďom .

Spomínam si napríklad na tento zážitok. Naši
vrstovníci – kamaráti sa často starali o hydinu
a domáce zvieratá, a nám to bolo cudzie. Až
raz prišla jedna pani a z vďaky k môjmu
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ockovi (myslím, že jej niečo pomohol vybaviť
v Trenčíne), priniesla živú hus. Ja so sestrou dvojčaťom a dvomi mladšími súrodencami
sme ju do večera naháňali, aby sa s nami
hrala. Hus to samozrejme nechápala a my sme
ju úplne uštvali. Ockovi bolo husi ľúto, tak
nakoniec sadol na motorku a uštvanú hus išiel
s vďakou milej panej vrátiť. Ale myslím, že
ešte tam bol aj iný problém. Nemal by ju kto
zabiť a očistiť. Ocko by to nedokázal, bol
veľmi mierumilovný, citlivý človek. To bol
tiež dôvod, že sme nemali žiadne domáce
zvieratá. Museli by totiž u nás zomrieť na
starobu.

Moji zamilovaní rodičia, ktorí mi veľmi chýbajú

Alebo ešte mám rada tento zážitok. Bola u nás
na návšteve teta z Martina (mamičkina
sestra). Chcela sa nám deťom zavďačiť
a uvarila nám ryžový nákyp. Predtým sme ho
nejedávali, lebo nám nechutil. Plakali sme do
tanierov, že to nechceme!!! Ale čo čert
nechcel, začala húkať siréna HORÍÍÍÍÍ.
Vyhlasovali miestnym rozhlasom, že začala
horieť naša základná škola. Plamene siahali
až na strechu. Bola som asi
tretiačka, samozrejme sme tam chceli hneď
utekať a oslobodiť sa od ryžového nákypu.
Lenže teta využila situáciu a zavelila, že ak to
nezjeme, nepôjdeme nikam. Rýchlo sme to
s plačom nahádzali do seba a utekali ku škole.
Samozrejme, do večera sme mali žalúdočné
problémy a odvtedy neznášam ryžový nákyp,
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ani ho vôbec nevarím!!! Čo z toho vyplýva?
Nič nasilu sa nevypláca.
Nuž na detstvo mám len tie najkrajšie
spomienky.
Aké školy ste vyštudovali?
Moja cesta životom nie je priamočiara, ale
stále akási kľukatá. Tak to bolo aj s mojím
vzdelaním. Len čo som jednu školu skončila,
už ma osud niekam posunul. Už mi to
nestačilo a musela som si vzdelanie dopĺňať.
Na strednú školu som išla kvôli sestre
študovať na Starú Turú, čo ma nebavilo. Tak
mám výučný list – obrábačka kovov. Pretože
som nechcela pracovať pri strojoch v Chirane
(veľmi som sa ich bála), pokračovala som aj
s Adriankou v štúdiu na SPŠ Myjava, kde sme
obe získali maturitu. Potom sme spoločne
pracovali v Starej Turej na vodomeroch na
výstupnej kontrole (stále sme sa presne
rovnako obliekali). Po materskej dovolenke
(mám dve dcéry) som už nechcela dochádzať
na Starú Turú a zamestnala som sa v SOU
v Myjave. 13 rokov som pracovala
v technickej kancelárii a vedenie mi
ponúklo možnosť urobiť si ďalší výučný list
na ekonomické predmety – technickoadministratívny pracovník. No prišla kríza,
znižovali sa počty zamestnancov, tak som sa
po rokoch ocitla na úrade práce. Ako sa
hovorí: „Všetko zlé je na niečo dobré,“ aj mňa
to posunulo celkom iným smerom. Po
9. mesiacoch mi pán riaditeľ ponúkol prácu,
ale podmienkou bolo okamžite ísť študovať
pedagogiku. Spýtala som sa, koľko času mám
na rozmyslenie. Odpoveď znela - 24 hodín.
Rozhodla som sa, že do toho idem. Začala
som študovať pedagogiku na Univerzite
Komenského, na Pedagogickej fakulte
v Bratislave, kde som ukončila štúdium ako
Bc. V inžinierskom štúdiu som pokračovala
na STU Bratislava, na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave. Aj keď to
bolo pre mňa, aj moju rodinu, veľmi náročné
obdobie, nič neľutujem. Stretla som
vynikajúcich ľudí, ktorých by som v živote
nestretla, dodnes udržiavam s niektorými
kontakty. Získala som veľa nových skúseností
a vedomostí a napokon svoju prácu
s mladými ľuďmi mám rada. Obohacujú aj
oni mňa. Možno na dôchodku sa prihlásim na
Univerzitu tretieho veku.
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Ako sa vyvíjala vaša pracovná kariéra po
skončení vysokej školy?
Ako som už spomínala, pracovala som v SOŠ
Myjava (názvy sa menili - OU, ZSŠ, SOŠ),
najskôr v technickej kancelárii. Kreslila som
13 rokov technické výkresy a zostavné
výkresy, písala výrobné postupy, oceňovala,
normovala výrobky, chystala výstavy.
Kreslenie výkresov na priemyslovke som
najviac nenávidela, napr. kreslenie
prevodovky na kuchynskom stole a ešte to
prekresliť tušom na pauzák. Drôtik
z lievikového pierka na prepichovanie otvoru
som neustále hľadala pod stolom. Viackrát
som si povedala, tak toto nikdy nechcem
robiť. A vrátilo sa mi to ako bumerang.
V mojom prípade platí na 100%: „Nikdy
nehovor nikdy.“ Vždy, keď som sa k niečomu
vyjadrila, že to nechcem, tak sa mi to okľukou
vrátilo. Už som sa poučila a dávam si pozor.
Neskôr som bola majsterka odborného
výcviku pre chlapcov a dievčatá odboru
technicko-administratívny pracovník. Potom
som v SOŠ Myjava začala učiť odborné,
hlavne strojárske predmety, občas
ekonomiku, účtovníctvo a informatiku...
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Naopak, čo vás vie z ich strany najviac
nahnevať?
Najviac ma nahnevá klamstvo, zlomyseľnosť,
agresivita a vulgárne vyjadrovanie, a tiež
lenivosť.

So žiakmi SPŠ na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v
Brne

Akú najväčšiu hlúposť ste počuli z úst
žiaka? Určite ich bolo veľa, ale vyberte
aspoň jednu najvtipnejšiu.
Valcovanie je podobné ako valcovanie cesta,
keď mama robí štrúdľu ...
Keď jedna žiačka odpovedala, že zvariť sa dá
každý materiál, napr. lavica - zvaríme drevo
s konštrukciou z ocele.

Na výstave stredných škôl JUVYR v Bratislave

Odkedy a ktoré predmety učíte na našej
škole?
Na SPŠ som od roku 2013, učím prevažne
odborné strojárske predmety, občas
informatiku.
Čo si na vašich študentoch najviac ceníte?
Mám rada mladých ľudí, čerpám od nich
energiu, páči sa mi ich šikovnosť
v činnostiach s informačnými technológiami;
šikovnosť tých, ktorí chcú v živote niečo
dokázať.

Aký najzaujímavejší ťahák ste našli
u žiaka a aké ťaháky ste používali ako
študentka vy?
Žiaci majú ťaháky hlavne v mobile, na ruke,
plastovej fľaši. Na vysokej škole spolužiaci policajti nosili zafóliované kartičky.
Ja som si robievala harmoniky do dlane, ale
nikdy som ich nepoužila, lebo som sa
v rýchlosti a v strese nevedela v nich
zorientovať. A navyše som sa bála, že ma
pedagóg odhalí, vezme mi písomku, budem
mať strašnú hanbu a päťku. Neviem klamať,
bola som vychovaná k pravdovravnosti,
čestnosti, i keď dnes sa to veľmi „nenosí“
a niekedy nevypláca. A ďalšia dôležitá vec je,
že tým, že som si ťahák robila, som sa to
vlastne naučila. Aj dnes žiakom hovorím, že
môžu si robiť ťahák, ale nesmiem im ho
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nájsť. Aspoň viem, že sa učia, čítajú a píšu si
učivo, keď si robia ťahák.
Myslíte si, že dnešní študenti sú v niečom
iní, ako ste boli pred niekoľkými rokmi vy
ako stredoškoláci? Ak áno, v čom?
Áno, sú. My sme počítali z hlavy alebo
s logaritmickým pravítkom, neboli
kalkulačky, kopírky, internet, mobily ... viac
sme pracovali s učebnicami, písali sme si
poznámky v škole alebo na domácu úlohu.
Dnešní študenti nevedia poriadne písať, vedia
si „vygoogliť“ veľa informácií, no niekedy si
nevedia vybrať tie správne informácie.
Najradšej majú mobily, nedokážu ich odložiť
ani počas vyučovacích hodín. A niektorí
študenti sú veľmi zlomyseľní, agresívni voči
iným, hrdina triedy je ten, kto nazbiera päťky,
nie ten, čo sa dobre učí ... ten je bifľoš, kocka.
Ale naopak, sú aj veľmi šikovní študenti, ktorí
majú svoj cieľ a chcú niečo dosiahnuť, tým
patrí môj obdiv.
Ak by ste boli aspoň niekoľko dní
ministerkou školstva, aké zmeny
v slovenskom školstve by ste navrhli?
Zaviedla by som výučbu bontónu a krasopisu
na základnej škole, aby sa každý žiak naučil
slušne správať a poriadne písať. Menej učiva
a viac času na opakovanie a upevňovanie
učiva. Väčší pokoj v školstve, vyššie platy pre
učiteľov, aby to bolo atraktívne povolanie pre
mladých učiteľov. A ešte interaktívne tabule
bez kriedy.
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Rada čítam, oddychujem, varím pre rodinu,
venujem sa vnúčatkám, stretávam sa
s rodinou a priateľmi, robím on-line výskumy,
chodím na prechádzky a výlety s rodinou na
hrady, zámky, do prírody.

S dvojičkou Adriankou v Prahe na Letisku Václava Havla

Ktoré zaujímavé krajiny či mestá ste
navštívili? Kde sa vám najviac páčilo?
Prahu – krásne starobylé mesto, Španielsko,
Chorvátsko, Taliansko - Ligúrsku Riviéru,
Miláno, Rím ... Páči sa mi more, horúci
piesok, talianska kultúra, špeciality, ale aj
ukričaní a milí, srdeční Taliani. Páči sa mi aj
Budapešť, Viedeň.
Máte nejakú obľúbenú knihu či film?
Páčia sa mi knihy z iných kultúr, kde sa
dozviem niečo o ich živote, kultúre, myslení.
Momentálne čítam knihu Americký derviš. Je
to o židovskej komunite žijúcej v Amerike.
Z filmov mám rada české a slovenské
komédie, kde účinkujú vynikajúci starí
nezabudnuteľní herci.
Čo považujete v živote za najdôležitejšie?
Rodinu, rodinnú pohodu a samozrejme
zdravie všetkých mojich blízkych a známych.
Hovorí sa, zdravie je najdôležitejšie, áno
súhlasím, ale človek musí mať aj kúsok
šťastia a odvahu na nové výzvy, aby niečo
v živote dokázal a niekam sa dostal. A prácu,
ktorá ho baví, napĺňa, za slušnú mzdu, aby
z toho neživoril.

V cvičebnom nasadení s vnúčikom Sebkom v parku v Nemšovej

Odbočme od témy škola. Čomu sa
najradšej venujete vo voľnom čase?

Naopak, čo by vám v živote určite
nechýbalo?
Stres, intrigy, ohováranie, klamstvá,
neúprimní a nepríjemní ľudia.
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Ak by bol možný prenos v čase, v akom
období by ste najradšej chceli žiť?
Obdobie, keď sa nosili krinolíny, krásne dlhé
šaty, nádherné klobúčiky. Rada by som si
vyskúšala tieto šaty a život na zámku so
všetkým, čo k tomu patrí. Veľmi dávno som
si robila test, čím som bola v minulom živote
a vyšlo mi, že som bola dvorná dáma. Možno
preto, ha....ha....ha. Samozrejme tomu
neverím, ale napriek tomu by som si to rada
vyskúšala, ak by som mala takú možnosť.
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problémy, chcela som jej byť vždy
nápomocná. Myslím, že som dosť empatická,
rada pomôžem, ak môžem, ľudí si vypočujem,
poradím im. Nemám rada nespravodlivosť,
ubližovanie, aroganciu, neúctu. Rodičia mňa
aj všetkých súrodencov tak vychovali, za čo
som im veľmi vďačná.

Dovolenka s manželom v Prahe – krásny výhľad
z Petřinskej veže

Máte nejaké obľúbené miesto, kam vždy
rada zájdete?
Do Nemšovej, do Trenčína, je to môj rodný
kraj, ktorý mi je stále srdcu blízky. Páči sa mi
všade na Slovensku, máme tu krásne mestá,
prostredie, hrady, prírodu.
Ak by ste nepracovali v školstve, akému
povolaniu by ste sa najradšej venovali?
Môj veľký sen bol vlastniť malý penzión.
Mám rada prácu s ľuďmi, keď môžem
stretávať nových ľudí, zoznamovať sa s nimi,
s ich životnými osudmi, ale pre chýbajúce
financie sa mi to nepodarilo a predpokladám,
že sa mi to už ani nepodarí.
Alebo psychológia by ma bavila. Zo ZŠ som
chcela ísť na gymnázium do Trenčína a ďalej
študovať psychológiu. Uprednostnila som
sestru, lebo sme veľmi na seba naviazané, išla
som s ňou, lebo má od detstva zdravotné

Na záver, čo by ste zaželali čitateľom nášho
časopisu?
V prvom rade prajem redakčnej rade veľa
tvorivých inšpirácií, zaujímavých nápadov,
veľa zdravia, úspechov a milých čitateľov,
ktorí vedia oceniť ich záslužnú prácu.
A čitateľom prajem, nech si nájdu v každom
čísle niečo nové, zaujímavé, čo ich obohatí
a zabaví.
Na Dni
otvorených
dverí SPŠ
Myjava

Ďakujem
vám za
ponuku,
že som sa
mohla
vyrozprávať v Klebetníku a týmto ma môžete
mnohí lepšie spoznať.
Za rozhovor ďakuje redakčná rada,
foto: rodinný album p. prof. Figurovej
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ZÁLOŽKY S LITERÁRNYMI OSOBNOSŤAMI

História sa opakuje. Nuž, niekedy sa to stáva.
V októbri 2017 sme sa opätovne zapojili do
celoslovenského projektu Záložka do knihy
spája slovenské školy. Tohtoročná téma
projektu znela Literárne osobnosti môjho
regiónu.
Prvá otázka, ktorá nám napadla, bola: „Kto sú
tie literárne osobnosti?“ Keďže encyklopédie
a internet vedia všetko, v spolupráci
s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry
sme sa pustili do pátrania po spisovateľoch,
ktorých život, či aspoň jeho časť bola spätá
s naším rodným krajom. A našli sme ich dosť
– Zuzka Zguriška, Daniel Krman, Ján Hollý...
Pripravili sme si obrázky autorov a ich diel,
vypísali zaujímavé údaje o ich živote či citáty
z ich tvorby. Potom nám už nič nebránilo
pustiť sa do výroby samotných záložiek, ktoré
tentokrát putovali zo západu až na východ
Slovenska.

Našou tohtoročnou partnerskou školou
v projekte bola Stredná odborná škola
ekonomická zo Spišskej Novej Vsi.
V uplynulom týždni sme od nich na výmenu
tiež dostali zásielku so záložkami. Pri tejto
príležitosti by sme vám radi aspoň stručne
predstavili školu, ktorá s nami v projekte
spolupracovala. Svoju históriu píše od roku
1931. V súčasnosti ponúka tri študijné
odbory: obchodnú akadémiu so zameraním na
ekonomiku verejnej správy, ekonomické
lýceum so zameraním na podnikové
informačné systémy s rozšíreným
vyučovaním anglického jazyka
a agropodnikanie so zameraním na
agroturistiku. Škola aplikuje formy
zážitkového učenia, predovšetkým v rámci
predmetov cvičná firma a aplikovaná
ekonómia, kde si žiaci rozširujú a prehlbujú
vedomosti a zručnosti s podnikaním
a vedením reálnej firmy, pripravujú
podnikateľské a marketingové plány,
zúčastňujú sa súťaží a veľtrhov.
Miesto záveru už len úryvok z e-mailu
adresovaného našej pani profesorke
slovenského jazyka a literatúry od Mgr.
Rozálie Cenigovej, ústrednej metodičky pre
školské knižnice, ktorá koordinuje projekt
Záložka do knihy spája slovenské školy:
„...ďakujem Vám za vyhodnotenie projektu
i za prekrásne záložky. Prosím Vás,
pochváľte odo mňa Vašich žiakov. Som na
ich prácu veľmi hrdá.
Zaradila som Vás aj do celoslovenského
výberu...“
text a foto: T.D.

Záložky študentov SPŠ Myjava

...a zo SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi
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PREZENTÁCIA STREDNÝCH ŠKÔL

8. novembra 2017 sa v priestoroch Domu kultúry Samka Dudíka v Myjave uskutočnila
prezentácia stredných škôl z trenčianskeho i trnavského regiónu. Samozrejme, nemohla
chýbať ani naša priemyslovka. O jednotlivých študijných i učebných odboroch potenciálnych
uchádzačov o štúdium informovali nielen riaditeľ školy Ing. Andrej Duga a zástupkyňa
Bc. Anna Filanová, ale aj vybraní študenti našej školy. Príprava pohostenia bola zas v réžii
žiakov z odborov kuchár a spoločné stravovanie.

Strojár 1/2018

Aktuality

15

AJ S PREZIDENTOM SR

Tohtoročnej prezentácie stredných škôl sa zúčastnil aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý sa
pristavil aj pri stánku našej školy a diskutoval s riaditeľom školy i so študentmi. Zaujímal sa
o novinky na škole, o študijné odbory i o duálne vzdelávanie, ktoré sa na myjavskej
priemyslovke rozbehlo v tomto školskom roku.
Pán prezident rokoval tiež s vedením mesta a navštívil firmu HDO. Skonštatoval: „Je to
zvláštny pocit, pretože predvčerom som bol na výjazde na Orave, dnes som na Myjave a hoci som
vzdialený len okolo sto kilometrov od Námestova, akoby som bol v inom svete. Na Orave niet
práce, hoci je úroveň nezamestnanosti rovnaká, ľudia utekajú za prácou. Rodiny sú rozbité,
rodičia trávia týždne alebo mesiace pri práci inde.
V Myjave majú ľudia prácu. Prišlo sem 35-40 investorov bez toho, aby štát dal akúkoľvek
dotáciu na vytvorenie pracovných miest. Investori sú tu napriek tomu, že tu nie je diaľnica. Je to
aj o ľuďoch, o technikoch, ktorí tu boli. Je to o školstve, o tom, koľko dokážeme pripraviť ľudí
pre potenciálnych investorov. Na odľahčenie ešte dodal, že zatiaľ najhoršou správou, ktorú
počul v Myjave, je, že tento rok bolo málo sliviek a bude málo dobrej slivovice. „Bol by
som rád, kebyže počujem len takéto kvázi zlé správy.“
Text: H., foto: Černek, Majtán
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...tá naša stužková
POZÝVANIE
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...tá naša stužková
DEŇ D
Navždy sa zachová v pamäti stužková, spieva
skupina Elán a stále noví poslucháči jej už
štvrťstoročie dávajú za pravdu. Maturitný

večierok patrí medzi najsilnejšie zážitky
a takmer každý naň potom nostalgicky
spomína celý život.
Už od začiatku 4. ročníka sa budúci maturanti
chystajú na svoju stužkovú slávnosť. Deň D
sa približuje čoraz rýchlejšie a rýchlejšie.
Rovnako to bolo aj v našom prípade. Celé
prípravy ohľadom stužkovej slávnosti by sa
bez našej triednej profesorky neobišli. Ale aj

každý z nás mal nejakú úlohu, čo urobiť, čo
vybaviť. Všetci sme prispeli svojou troškou.
Vo štvrtok pred stužkovou sme chystali sálu
a dolaďovali program. Konečne tu bol deň, na

ktorý sa každý tešil, ale aj sa trošku bál, ako
to celé dopadne. Naša stužková začala
o siedmej hodine večer. Sálou znel Audiemus
a my, šatami zmenené na dámy a elegantných
mladých mužov, sme začínali slávnostný
nástup. Príhovory, krstenie, stužkovanie,
prípitok... Preletelo to mimoriadne rýchlo.
Úprimné slová vďaky, ruže mamám, sem-tam

nejaká slza, sólo pre rodičov i učiteľov. Ani
sme sa nenazdali a už sme sedeli za stolom
a vychutnávali sme si večeru. Nasledoval
program, ktorý sme si všetci užili. Ukážky zo
známych filmov, rozprávka v netradičnom
podaní, scénky, tance... O polnoci posledný
slávnostný nástup podfarbený podmanivou
Apocalypticou, vtipné básničky, zapaľovanie
sviečok, tortičky s menami.
Bavili sme sa spolu všetci – študenti, rodičia,
učitelia až do rána, kým nám hral DJ.
Pretancovali sme rôzne pesničky od ľudoviek
cez country a rock and roll až po známe
retrohity.
Všetci sme úspešne prevzali svoje zelené
stužky nádeje, všetci sme vyviazli s čo
najmenej pošliapanými topánkami z tancov
povinných i dobrovoľných...
Ďakujem vám moji milí, ďakujem za tieto
krásne štyri roky a náš spoločný,
prenádherný, nezabudnuteľný maturitný
ples...
Danielka + Viki, foto: Mockovčiak
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...tá naša stužková
EPILÓG – vždy budeme radi spomínať
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IMA3KULÁCIE

Dlho sme sa tešili, dlho sme sa báli, až prišiel
dátum 21. december 2017. Bol to štvrtok.
V ten deň sme my, prváci, boli stredobodom
pozornosti. Do školy sme museli prísť
v reflexných vestách, takže nik nemal šancu
nás prehliadnuť. Nám to však vôbec nevadilo.
Blesky fotoaparátov sa objavovali práve tam,
kde sme boli my – prváci. Ale veď išlo len
o zábavu. Samotné imatrikulácie nás len
čakali a to sme si už takí istí neboli... Čo pre
nás organizátori z 3.C a 4.B pripravili?
Z priestorových dôvodov museli
improvizovať, rozdeliť nás na 3 skupiny
podľa tried a celý priebeh imatrikulačnej
slávnosti v učebni 56 trikrát zopakovať.

Keď píšem tieto riadky, už je mi fajn, ale
vtedy som musel aj so svojimi spolužiakmi
vypiť neidentifikovateľný uvítací nápoj
neznámej chuti. Zo všetkých ingrediencií som
spoznal len ocot. Potom som sa už len z chuti
smial, keď som pozoroval svojich rovesníkov
plniacich rôzne úlohy. Vyznanie lásky
vybraným organizátorom, jedenie jablka
zaveseného na špagáte vo dvojici, vzájomné
kŕmenie jogurtom so zaviazanými očami,
šúpanie zemiakov... Na záver ešte slávnostný
sľub a už to máme za sebou. Sme
právoplatnými členmi priemyslováckej
rodiny.
P., foto: Košút
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DOBRÝ NÁPAD
Štvrtáci sa okrem stužkových slávností pripravovali a stále pripravujú samozrejme aj na maturitné
skúšky. Niektorí z nich pracujú na svojich ročníkových projektoch, ktoré budú prezentovať
a obhajovať už v máji. Boli sme zvedaví, ako sa im zatiaľ darí, preto sme vybrali troch študentov
technického lýcea so zameraním na strojárstvo a položili im nasledovné otázky:
1. Prečo si si vybral práve uvedenú tému?
2. Ako si postupoval pri tvorbe ročníkového projektu?
3. Čo bolo pri písaní a tvorbe tvojho ročníkového projektu najťažšie?
4. Kto ťa usmerňoval, prípadne radil s tvojím ročníkovým projektom?
5. Čím ťa obohatil tvoj ročníkový projekt?
6. Kam tvoje kroky povedú po skončení štúdia na SPŠ Myjava?
ADAM – VÝROBA RYBÁRSKEHO VOZÍKA
1. Tému výroba rybárskeho vozíka som si
vybral z dôvodu uľahčenia prepravy
potrebných vecí na chytanie rýb. Ďalší dôvod
bol taký, že ma bavilo zváranie a práca so
železom.
2. Začal som približným náčrtkom vozíka,
následne som narezal potrebný materiál
a začal zvárať.
3. Najťažšie bolo nakresliť výkresy.
4. Najviac mi radil otec a majiteľ dielne,

v ktorej som projekt vyrábal. S fotením
a menšími radami mi pomáhal bratranec.
5. Obohatil ma o praktické skúsenosti
z oblasti strojníctva a hlavne zvárania.
6. Pravdepodobne na vysokú školu.
ONDREJ - ZÁVESNÁ HRAZDA NA
REBRINY
1. Túto tému som si vybral, lebo ma zaujíma
všetko, čo sa týka športu, aj výroba závesnej
hrazdy a tiež je táto téma úzko spojená so
strojárstvom.

2. V prvom rade som získal informácie
o závesnej hrazde, po získaní informácií som
si v programe 2D a 3D modelovania nakreslil,
respektíve vymodeloval konštrukciu závesnej
hrazdy.
3. Samotná výroba
závesnej hrazdy.
4. Pri výrobe hrazdy
mi pomáhala firma
Sekov, pani
profesorka
Podmajerská a môj
starý otec.
5. Obohatil ma
o informácie
zo strojárskeho
odboru.
6. Chcel by som
pokračovať v štúdiu
na vysokej škole.
ADRIÁN - PLEČKA
1. Tému plečky, čiže stroja s radličkami na
prekyprenie zeminy a odstránenie buriny, som
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si vybral nielen z dôvodu splnenia zadania
ročníkového projektu, ale aj preto, aby sme
môj výrobok mohli používať naďalej v našej
záhrade.
2. S teoretickou časťou som začal už v
septembri na hodinách ročníkového projektu
a definitívne som ju dokončil na začiatku
novembra. Pri tvorbe praktickej časti projektu
som musel najprv zvoliť správne konštrukčné
riešenie plečky a následne si zaobstarať
materiál. Plečku som postupne vyrábal každú
sobotu doobeda. Vyrobiť celú plečku mi
dohromady trvalo okolo päť hodín.
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3. Najťažšie bolo držať sa pokynov a zásad na
písanie SOČ.
4. Pri tvorbe projektu ma usmerňovala Ing.
Eva Podmajerská, za čo jej veľmi ďakujem.
5. Ročníkový projekt ma obohatil o znalosti
zo strojníctva, informatiky či technického
kreslenia. Po praktickej stránke som sa
zdokonalil v zváraní a obrábaní kovov.
6. Moje kroky po skončení strednej školy
povedú s najväčšou pravdepodobnosťou
na vysokú školu do zahraničia, ale kam,
zostáva stále otázkou aj pre mňa.
Želáme vám veľa trpezlivosti pri dokončovaní
ročníkových projektov, ako i mnoho šťastia pri ich
obhajobe.
redakčná rada, foto: M., Č.

PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ
Vitaj, vitaj Mikuláš,
čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky
a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali,
aj si uši umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru,
na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili,
všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,
nikto z nás už čakať nechce.

foto: M.
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SÚŤAŽILI SME
OLYMPIÁDA ZO SJL

OLYMPIÁDA Z ANJ A NEJ

Svoje vedomosti a zručnosti z materinského
jazyka sme si 21. novembra 2017 overili
v školskom kole olympiády zo slovenského
jazyka a literatúry. Súťažili sme v dvoch
kategóriách: 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník.
Porota zložená z našich slovenčinárov – Mgr.
Zámečníkovej, Mgr. Maliarikovej a PhDr.
Maliarika vyhlásila nasledovné výsledky:

Dňa 23. novembra 2017 sa uskutočnilo
školské kolo olympiády z anglického
a nemeckého jazyka, do ktorého sa prihlásilo
24 najlepších angličtinárov a 11 nemčinárov.
Na základe testovacích a konverzačných úloh
zameraných na všetky jazykové zručnosti
žiakov dosiahli najlepšie výsledky nasledovní
žiaci:

1. kategória - 1. a 2. ročník:
1. miesto Filip Hanic 1.A
2. miesto Patrik Paracka 1.A
Erik Bordáč 1.A
3. miesto Ondrej Zeman 1.A

ANJ
1. miesto Vaculka Matej 4.C
2 .miesto Kačaba Juraj 4.C
3. miesto Mikolášek Jakub 3.C
Veľmi dobré vedomosti preukázali aj študenti
1. a 2. ročníka Bordáč Erik - 1.A a Vido
Samuel - 2.C, ktorí boli takmer rovnocennými
súpermi najlepších olympionikov.

2. kategória – 3. a 4. ročník:
1. miesto Juraj Kačaba 4 .C
2. miesto Robert Pribiš 4.C
3. miesto Matej Vaculka 4.C
Juraj Ciran 4.D

NEJ
1. miesto Šellengová Lucia 3.C
2. miesto Pobjecký Patrik 1.A
3. miesto Mockovčiak Marek 1.B
Aj v školskom kole olympiády nemeckého
jazyka sa ukázalo, že žiaci 1.ročníka
„preskočili" ostatných.

Strojár 1/2018
BEST IN ENGLISH
Vo štvrtok, 30. novembra 2017, sa naši
študenti poriadne zapotili v medzinárodnej
súťaži z angličtiny – Best in English. Hoci
bolo prihlásených 19 súťažiacich, „vďaka“
celoslovenskej snehovej kalamite sa do školy
podarilo dostať len desiatim. Počínali si
naozaj výborne, keď dosiahli od 52 % do
86%. Najlepší z našich boli Juro Kačaba
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Plný počet bodov dosiahli 2, úspešných
riešiteľov je 738 (9,5%).
Priemer získaných bodov je 33,59 (z 80).
Na našej škole súťažilo v tejto kategórii 26
študentov z 3 tried. Z nich najúspešnejší boli:

1. Damián Romančík 2. C 52,02 bodov,
94. percentil
2. Samuel Vido 2. C 49,36 bodov, 90.
percentil
3. Michal Pribyl 2. C 45,36 bodov, 85.
percentil
4.C, Maťo Vaculka 4.C a Filip Janík 3.A. .
iBOBOR
Informatickú súťaž iBOBOR založila v Litve
v roku 2004 prof. Valentina Dagiene.
Symbolom súťaže sa stal usilovný,
inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá
po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj
v angličtine na medzinárodných podujatiach)
a po slovensky Informatický bobor. Úspešná
súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých
ďalších krajín. Hlavným cieľom súťaže je
podporiť záujem o informačné a komunikačné
technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž
chce iniciovať v deťoch a mladých ľuďoch
využívanie IKT, posmeliť ich
v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní
moderných technológií pri učení sa.

Seniori - 7. novembra 2017
V kategórii Seniori súťažilo spolu 4 716
súťažiacich.
Plný počet bodov dosiahli 40, úspešných
riešiteľov je 1 381 (29,3%).

Počas tohtoročného iBOBRA súťažili naši
študenti v 2 kategóriách: JUNIOR a SENIOR.

Priemer získaných bodov je 40,81 (z 80).

Juniori - 6. novembra 2017

Na našej škole si v tejto kategórii zmeralo sily
spolu 33 študentov zo 4 tried. Najlepší
riešitelia boli:

V kategórii Juniori súťažilo celkovo 7 775
súťažiacich.
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1. Viktor Brňa 3. C 62,68 bodov, 91.
percentil
2. Slavomír Zich 4. C 61,35 bodov, 90.
percentil
3. Matej Bojnanský 4. C 54,68 bodov, 80.
percentil
MLADÝ MECHATRONIK
13. december 2017 bol dňom, keď si študenti

Súťaže
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1. miesto Majtán, Černek, Smetana
2. miesto Pavlus, Hutyra, Harnoš
3. miesto Rýzek, Batka, Dodrv.
ŠTÚROVSKÉ ŽENY A II.C
22. novembra 2017 žiaci II.C triedy zvolili
netradičnú formu vyučovania dejepisu.
V rámci preberania tém o štúrovcoch,
dobrovoľníckych výpravách a meruôsmych
rokoch sa zúčastnili v Múzeu SNR na Myjave
prednášky Mgr. Sylvie Hrdlovičovej
o štúrovských ženách – láskach Ľudovíta
Štúra - Márii Pospíšilovej a Adele
Ostrolúckej, manželke Jozefa Miloslava
Hurbana - Aničke Jurkovičovej, ktoré
dopĺňali informácie o jedinej žene tlmočníčke
československej delegácie na Trianonskej
konferencii v Paríži, mladej Slovenke Helene Turcerovej Devečkovej, absolventke
parížskej Sorbonny, ktorá napísala dizertačnú
prácu o Ľudovítovi Štúrovi.

3. ročníka študijného odboru mechatronika
preverili svoje vedomosti a zručnosti
v odbornej súťaži MLADÝ
MECHATRONIK. Súťažili v 3-členných
družstvách v učebniach 53 a 56, kde na
štyroch rôznych stanovištiach museli
zvládnuť pripravené úlohy. Po spočítaní
bodov za jednotlivé úlohy stanovili porota
nasledovné poradie:

Anička Jurkovičová

Študenti si doplnili prednášku prehliadkou
výstavy Ženy v národno-emancipačnom hnutí
19. storočia a štúrovci.
Text a foto: M.
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LEPŠIE RAZ
VIDIEŤ...
znalosti a vedomosti sú potrebné na danú
pracovnú pozíciu. Takisto si zblízka obzreli
výrobné stroje a smeli sa sprevádzajúcich
zamestnancov pýtať na všetko, čo ich
zaujímalo. Žiaci tak mohli v praxi vidieť
mnohé veci, o ktorých dovtedy počúvali len
v školských laviciach.
Niekoľkohodinová exkurzia bola veľmi
Jedno staré múdre ľudové príslovie hovorí, že
je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Aj
preto sa vyučujúci našej školy snažia občas
vyučovanie oživiť rôznymi prospešnými
exkurziami.
Jednu takúto odbornú exkurziu zorganizovala
15. novembra 2017 pani učiteľka Štefíková.
Vybraní žiaci druhého a tretieho ročníka
cestovali v spomínané chladné ráno do Hornej
Stredy, aby si pozreli firmu Vacuumschmelze.
Tá je jedným z najdôležitejších celosvetových
výrobcov v oblasti ušľachtilých magnetických
materiálov a výrobkov z nich.
Hneď po príchode do podniku dostal každý
žiak vodu, chutnú desiatu a malú pozornosť.
Následne boli všetci usadení do konferenčnej
miestnosti, v ktorej zamestnankyňa firmy
najskôr podnik predstavila. Pani porozprávala

o histórii firmy, o jej pôvode, o výrobe,
ktorou sa zaoberá. Po prezentácii boli žiaci
rozdelení do štyroch skupiniek a vydali sa
spolu so sprievodcami na obhliadku
výrobných priestorov. V každom oddelení sa
naši študenti dozvedeli, čo sa tam vyrába, ako
sa to vyrába, na čo výrobky slúžia, aké

zaujímavá a poučná, no pre mnohých určite aj
vyčerpávajúca. Preto vynikajúci pán šofér
odviezol za odmenu výletníkov do Trnavy,
konkrétne do nákupného centra City Aréna.
Tu sa žiaci mohli občerstviť, poobzerať po
obchodoch alebo si len tak oddýchnuť. Po
dvojhodinovom rozchode nastal čas vrátiť sa
zasa späť domov.
Exkurzia je pre školy príležitosťou „byť tam“,
teda na miestach, kde prebieha konkrétny
skutočný život a je zabezpečená jedna zo
základných podmienok zmysluplného učenia
- priama skúsenosť. Toto exkurzia vo firme
Vacuumschmelze určite splnila, za čo patrí
nielen zamestnancom podniku, ale aj
organizátorke tohto výletu VEĽKÁ VĎAKA.
Text a foto: Z.Z.

Strojár 1/2018

Jeden z nás 26

Jána Bachoríka z 3.C si možno pamätáte ako moderátora súťaže pre žiakov základných škôl
Mladý mechanik, ako dobrovoľníka zbierky Hodina deťom. Možno ste ho stretli na motorke
či na bicykli a možno... Možno ste ho zazreli v kroji na niektorom z folklórnych festivalov.
Ľudovému tancu sa venuje už dlhých 13 rokov. Práve táto skutočnosť nás inšpirovala
k rozhovoru so sympatickým tanečníkom.

RADOSŤ
Z TANCA

Ján v sprievode súborov mestom Myjava, ktorý je súčasťou MFF Myjava

Kedy si sa začal venovať folklóru a ako si sa
k tomuto koníčku dostal?
No všetko sa to začalo, keď som mal 5 rokov.
Moja mama povedala, že potrebujem pohyb (bol
som totižto tak viac pri sebe, ako by bolo dobré),
no nechcela ma dať na žiadne bojové umenie, ako
som ja chcel. Namiesto toho ma prihlásila do
detského folklórneho súboru Kopaničiarik ako
niekoľko rokov pred tým brata. Zo začiatku sa mi
tam vôbec nepáčilo, ale s prvými kamarátmi prišla
aj radosť a chuť tancovať.
Po Kopaničiariku nasledoval folklórny súbor
Kopaničiar. Odkedy si jeho členom?
Presný dátum je od 1.7.2015, to znamená od
dokončenia základnej školy.
Ako často, s kým a kde mávate tréningy? Popíš
nám váš bežný tréning.

Tréningy mávame dvakrát do týždňa (v utorok a
v piatok) v Kultúrnom dome v Samka Dudíka
v Myjave. Trénujeme buď s tanečným pedagógom
Róbertom Madluškom alebo s prizvanými
externými pedagógmi pre výučbu tancov rôznych
slovenských regiónov.
Náš bežný tréning sa začína veľmi dôkladnou
rozcvičkou, ktorá má zabezpečiť dokonalé
rozohriatie tela a minimalizovanie zranení, ktoré
by mohli vzniknúť (zle stúpnutie = napríklad
výron). Rozcvička je však spojená aj
s posilňovaním a jej celková dĺžka býva cca
55 minút. Po 5-minútovej prestávke nasledujú
koordinačné cvičenia. Tie trvajú hodinu aj
25 minút. Opäť nasleduje 5-minútová prestávka
a po nej sa venujeme tancovaniu a cvičeniu tancov
(30 minút). Na záver sa rozbeháme a upokojíme,
ponaťahujeme telo.
Ako dlho trvá naučiť sa nový tanec?
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To veľmi záleží od typu človeka. Mne osobne to
trvá trochu dlhšie ako ostatným, no oproti iným si
pamätám veľa detailov, na ktoré iní možno
pozabudnú, takže čas naučenia sa nového tanca je
veľmi individuálny, ale v priemere asi 4 mesiace
až pol roka, pretože novým tancom sa venujeme
hlavne na piatkových skúškach.
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Máš aj nejaký tanečný vzor?
Ja vzor nemám. Snažím sa naučiť čo najviac od
ľudí, ktorí sú uznávaní a vzor nemám už len
z toho dôvodu, že každý tanečník má svoj vlastný
štýl tanca, o niečo sa ho vždy snaží obohatiť
a urobiť atraktívnejším.

Ktorý tanečný prvok bol pre teba najťažší?
Čo sa týka myjavského regiónu, tak všetci si
myslia, že dvíhačky a rôzne otočky sú zrejme
najťažšie, no nie je to tak. Každý prvok má v sebe
niečo ťažké, čo treba vyladiť, no mne osobne
najdlhšie trvalo naučiť sa párové točenie (tzv.
vyčistiť do dokonalosti).
No keďže sa ale začíname venovať regiónom
z celého Slovenska, tak to je veľmi ťažký oriešok,
lebo majú napríklad iné pérovanie, čo nám nejde
do nôh.
Ktoré festivaly a ktoré krajiny ste s FS
Kopaničiar navštívili?
Jedným slovom mnohé. Myslím, že sa to už ani
nedá spočítať koľko festivalov, ale rozhodne
minimálne po celom Slovensku sme pochodili
veľkú väčšinu čí malých alebo veľkých festivalov.
Ja osobne som navštívil, ak opomenieme susedné
štáty, tak Slovinsko. Keď sa pozrieme ďalej do
minulosti, tak členovia súboru navštívili tiež
mnohé krajiny, napr. Čínu, Srbsko, Švajčiarsko ...

Ako vás prijímali v zahraničí?
Veľmi dobre, lebo sme ľudia, čo sa vieme baviť
a zabávať a znalosť jazyka je v tých chvíľach
úplne nepodstatná, práveže o to je to väčšia
zábava. A mimochodom alkohol je vždy cesta. :)
Aký je tvoj vzťah k myjavskému folklórnemu
festivalu?
Tak myjavský folklórny festival patrí bezpochyby
medzi tie najlepšie a najväčšie festivaly na
Slovensku. Ja osobne ho mám veľmi rád, lebo si
človek užije mnoho zábavy, môže sa nabažiť do
sýtosti kultúr z celého sveta, ale aj rôznych
regiónov Slovenska a hlavne je to blízko domova.

Čo ti tancovanie v Kopaničiari dáva?
Dáva mi veľa, veľa nezabudnuteľných zážitkov,
množstvo kamarátov a nepochybne partiu ľudí,
s ktorými nie je núdza o zábavu. Pri nich človek
nikdy nemá zlú náladu, lebo vždy vyparatia niečo,
čo by aj "mŕtveho" donútilo tancovať.
Ďalej mi dáva samozrejme kondíciu a fyzickú
zdatnosť, lebo tancovať hodinu v tempe, to si
kondičku vyžaduje.
Čo ti tancovanie v Kopaničiari berie?
Tak žiaľ mne tanec priniesol množstvo
zdravotných problémov, ktoré sa týkajú hlavne
kĺbov, ale prisahám, že tá bolesť stojí za to, keď
stojíte na javisku a vidíte, ako vám tlieskajú
stovky, ba dokonca tisíce ľudí.
Berie však aj veľa času, obzvlášť v letných
mesiacoch, kedy sú festivaly a stáva sa aj to, že
od Medzinárodného folklórneho festivalu
Myjava, ktorý sa koná v júni, až do konca
septembra nemáme voľný víkend.
Okrem ľudových tancov máš aj nejaké iné
koníčky?
Ja mám viacero koníčkov, no medzi tie naj patria
motorky (motocross, samotné jazdenie ...). Ďalší
z mojich naj koníčkov je aj bicyklovanie
a adrenalínová jazda lesom alebo po rôznych
tratiach.
Na záver, aké sú tvoje plány do budúcnosti?
Mojím snom bolo vždy byť profesionálnym
tanečníkom, no teraz už viem, že žiaľ tento sen sa
mi nesplní (zdravotné problémy), ale
s tancovaním rozhodne nemienim prestať, pretože
ktorému človeku by sa chcelo skoro 13 rokov
aktívneho tancovania zavesiť na klinec?
Za rozhovor ďakuje redakčná rada
Foto: rodinný album J. Bachoríka
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DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
20. december 2017
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foto:
Černek
Majtán
Košút
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GUSTÁV MURÍN na priemyslovke
Predstavenie namiesto úvodu

Beseda na našej škole
Pán Gustáv Murín k nám
zavítal 7. decembra 2017, aby
v učebni 56 besedoval
o svojich knihách
s vybranými študentmi
jednotlivých tried. Zaujímavé
rozprávanie doplnil
prezentáciou. Fotografie v nej
v nás vyvolávali zvedavosť
a s napätím sme počúvali, ako
jednotlivé knižné diela
vznikali.

Gustáv Murín sa narodil 9. apríla 1959
v Bratislave v rodine vysokoškolského
profesora. Po absolvovaní gymnaziálneho
štúdia študoval na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. V roku
1984 získal titul doktora prírodných vied
a v roku 1991 sa stal kandidátom vied.
V priebehu osemdesiatych rokov publikoval
desiatky článkov a rozhovorov z oblasti
kultúry, biológie, aj prvé literárne texty
v časopisoch. Ako samostatný editor
zastupoval časopis Playboy na Slovensku
(1994). V roku 2001 absolvoval pobyt na
Oklahomskej univerzite so samostatným
projektom v rámci programu ArtsLink.
Spisovateľské štipendiá získal aj v Poľsku,
Švajčiarsku, Srbsku, Grécku, Španielsku či
Turecku. Neskôr publikoval niekoľko kníh
o slovenskej mafii a mafiánoch. V súčasnosti
pôsobí ako vedecký pracovník na Katedre
botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského.
Takže, keď to stručne zhrnieme - biológ,
spisovateľ, publicista. Doteraz vydal 41 kníh romány, novely, zbierky poviedok a esejí,
zbierky článkov o kultúre a médiách,
vedecko-popularizačné štúdie o biológii, dve
popularizačné encyklopédie a zbierky
cestovných príbehov. Takmer 301 jeho textov
bolo preložených do 50 jazykov. Žije
v Bratislave.

Spomenul svoju prvotinu,
ktorá vyšla v češtine v roku
1989 pod názvom Případ
pohřebného hřbitova a bola
zameraná ekologicky.
Nasledovala zbierka sci-fi poviedok Návraty
zo svetla či kniha Leto praje milencom, kde
vyrozprával sexuálne príbehy mladých.
Podrobnejšie sa pán Murín venoval
mafiánskym knihám, ktoré ho preslávili asi
najviac – Mafia v Bratislave, Mafia na
Slovensku, Boss všetkých bossov – Mikuláš
Černák... Černáka navštívil aj vo väzení, aby
získal viac informácií o chaotickom období
90-tych rokov 20. storočia. Knihy o mafii
tvorili materiály, ktoré sa označujú ako
„verejne prístupné zdroje“. Skrátka, ide
o novinové články, reportáže, internetové
správy, blogy, diskusie. Skúsený autor
si potom zvolil časovú os, časť materiálov
pospájal s autorským komentárom, časť
prerozprával. Slovenskú mafiu zobrazil aj
s jej prepojeniami na legálnu podnikateľskú
sféru. Neobišiel pri tom ani úspechy
a neúspechy polície, zmarené vyšetrovania,
prepojenia na politiku a šport a prístupne
objasnil aj korene a pokusy o občiansky
odpor. Vzdal hold slovenskej investigatívnej
žurnalistike a novinárom, ktorí sa nebáli
odhaľovať nekalé činy mafiánov.
Spisovateľ tvrdil, že aj dnes existuje u nás
mafia, ktorá sa výrazne transformovala,
pretože tá agresívna časť mafie sa už
vyvraždila. S písaním mafiánskych príbehov
však končí. Má iné spisovateľské ciele.
Necháme sa prekvapiť.
Šintálová, foto: Z.Z.
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NAPLNENIE SNA
alebo KEĎ SA CHCE
O Petrovi Marekovi, študentovi technického lýcea, ktorý na SPŠ
Myjava úspešne zmaturoval v máji 2017, sme na stránkach nášho
časopisu už písali v súvislosti s jeho rozhodnutím pokračovať vo
vysokoškolskom štúdiu v Anglicku, ako i úspešne zvládnutými
prijímacími pohovormi na štyri anglické univerzity. Peter sa na
niekoľko dní vrátil na Slovensko, aby strávil Vianoce so svojimi
blízkymi. My sme jeho pobyt v rodnom kraji využili, aby sme mu
položili zopár zvedavých otázok. Peter sa ochotne podelil o svoje
postrehy, skúsenosti a názory na univerzitné štúdium v Coventry.

Peter, stručne pripomeň našim čitateľom,
ako si sa dostal k vysokoškolskému štúdiu
v Anglicku.
Úplnou náhodou. Keď som si niekedy
koncom septembra 2016 prezeral študijné
odbory z oblasti informatiky na brnenských
vysokých školách, nebol som z nich vôbec
nadšený. Neurobili jednoducho na mňa taký
dojem, aby som si s istotou povedal: ,,Tam
chcem študovať!“ A práve popri spomínanom
sklamaní som na internete videl reklamu na
štúdium v zahraničí. Na prvý pohľad úplne
nereálny, priam šialený nápad.
Pamätám si, že som tým bol úplne pohltený.
Holandsko, Fínsko, Švédsko, Dánsko
a Anglicko – krajiny, medzi ktorými som sa
rozhodoval. Úplne ma to dostalo. Strávil som
celé dni, ba týždne vstrebávaním informácií
o štúdiu, štýle učenia a možnostiach, ktoré
jednotlivé krajiny a univerzity ponúkajú pre
študentov.
Po veľmi, veľmi dlhom prieskume
a porovnávaní som dospel k záveru, že
anglické univerzity sú pre mňa jednoznačným
víťazom. V tomto bode som sa začal zaujímať
o konkrétne univerzity. Aké študijné odbory
ponúkajú v mojej oblasti, aké dosahujú
výsledky v porovnaní s univerzitami z celého
sveta i v porovnaní s „domácimi“ britskými
univerzitami. Technická vybavenosť
univerzít, lokácia, spokojnosť študentov, ktorí
danú univerzitu navštevujú, aký je dopyt po
študentoch z danej univerzity.

Prečo si si vybral práve univerzitu
v Coventry?
Prihlášky som si poslal na štyri vysoké školyUniversity of East Anglia, De Montfort
University, University of Exeter a Coventry
University. Toto boli moje voľby. Bolo mi
úplne jedno, na ktorej by som študoval.
Jediné, čo som si prial, bolo, aby som prešiel
cez každú jednu prekážku vo výberových
kolách. Aby ma aspoň jedna z nich prijala,
hociktorá.
Dodnes si pamätám, aký som bol šokovaný,
ani vo sne by mi nenapadlo, že by ma prijali
na každú jednu z nich.
Ako som spomenul, neopísateľne som chcel
študovať na hociktorej, boli vo väčšine kritérií
rovnaké. Avšak Coventry University nejakým
spôsobom vyčnievala, ťahalo ma to k nej
najviac. Študijné odbory? Kvalita výučby?
Vybavenie univerzity? Hodnotenie? Prístup
k žiakom? Pozeral som si jej ocenenia. Ako
stúpala v rebríčku rok za rokom až medzi
absolútnu špičku. Aký dojem som mal
z interview. Coventry leží presne v srdci
Anglicka, čiže všetko mám blízko (napríklad
Londýn hodinu, Birmingham 25 minút
vlakom). Univerzitný campus je zasadený
presne v centre mesta, takže všade sa
dostanem rýchlo pešo a internát mám
vzdialený 6 minút chôdzou... Perfektné po
všetkých stránkach.
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Coventry mala jednoducho jednu vlastnosť,
ktorú nemala žiadna univerzita, na ktorú som
upriamil zrak od prvej sekundy, čo som sa
vôbec rozhodoval, kam chcem ísť študovať.
Pri tejto som si po prvý raz povedal: „Tam
naozaj chcem študovať!“
Ktorý študijný odbor teda študuješ, na čo
je zameraný? Aké predmety máte?
Študujem odbor s názvom Computer Science
(počítačová veda).Tento odbor patrí k najviac
žiadaným všade na svete. Jedným
z najhlavnejších faktorov je, že Computer
Science je základom takmer všetkých vied
a technológií, na ktoré sa spoliehame
v modernom svete, zodpovedná za niektoré
z najsilnejších stratégií na riešenie problémov,
ktoré ľudstvo pozná - internet, inteligentné
zariadenia, umelá inteligencia, roboty a oveľa
viac. Navyše, pre mňa najdôležitejším
faktorom bolo, že počas štúdia v tomto
odbore získam vedomosti, zručnosti a hlavne
reálnu prax v početnom množstve odvetví
informatiky- programovanie v rôznych
jazykoch, robotika, umelá inteligencia,
internetová bezpečnosť a iné. To znamená, že
mám možnosť nájsť presne to, čo ma bude
najviac baviť. Nájsť to, čomu sa budem
chcieť venovať v budúcnosti.
A predmety:
prvý semesterprogramovanie
v jazyku Python,
logika a sety
(matematika),
počítačová
architektúra,
programovanie
v jazyku C#
druhý semester:
Enterprise
Information
Systems,
Designing for
Usability, programovanie v C++.
Plus v oboch semestroch mám predmet, ktorý
slúži na rozvíjanie všetkých predmetov
prostredníctvom projektov, napríklad Chatbot.
Ako by si charakterizoval systém
vysokoškolského štúdia v Anglicku? Aký je
prístup pedagógov?
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Hlavne kvôli systému školstva a výučby som
si vybral Anglicko. Najsilnejším faktorom,
prečo som zvolil Anglicko, bolo, že po
druhom ročníku mám možnosť ísť do
„medziročníka“, kde môžem celý rok
pracovať pre spoločnosti ako Microsoft
a dostávať plat.
Je od nás vyžadované, aby sme prišli na
prednášku už s tým, že ju máme do detailu
vopred naštudovanú. Prístup je zameraný na
rozvoj kritického myslenia a na hodine sa
nová látka len v rýchlosti prebehne a ihneď
aplikujeme nové poznatky do praxe, kde
pracujeme na Real-World Projects. Napríklad
programovaním hier, sumo robotov, ktorí
zápasia proti sebe alebo naprogramovaním
Chatbota (program, ktorý dokáže
komunikovať ako človek), ktorý fungoval na
princípe osobného asistenta. Musel vedieť
učiť sa nové veci, komunikovať plynulo
a dôveryhodne , dokázal nám povedať: kedy,
kde, s kým a aký mám program na hocijaký
deň v roku. Keď som mu povedal napríklad:
„Nachádzam sa pri Eiffelovej veži. Povedz
mi, kde si v okruhu jedného kilometra môžem
dať sushi?“ Výsledok bol zoznam všetkých
sushi reštaurácií v danom okruhu.
Vedel odpovedať na všetko, hocičo sme sa ho
opýtali, hocikde na svete to dokázal nájsť.
COVENTRY UNIVERSITY

S presnosťou nám
povedal, aká je reálna
(nie vzdušná) vzdialenosť
medzi miestami,
mestami, hocičím na
svete, ktoré sme mu
zadali a navyše dodal
predpokladaný čas, za
aký by sme sa autom
dostali z bodu A do bodu
B (samozrejme, keď sme
mu zadali napríklad
miesto A v Amerike
a miesto B v Európe,
odporučil nám radšej lietadlo :D). Aktuálne
počasie hocikde na svete, kompletnú adresu
miesta, pamiatky, budovy... hocičoho na svete.
A toto všetko som naprogramoval vo dvojici
s prideleným spolužiakom za necelé štyri
týždne. Navyše, drvivú väčšinu vecí sme si
museli naštudovať sami, nikto z profesorov
nám „nemohol“ pomôcť dovtedy, pokým
nevideli, že máme o danej problematike
nadobudnuté isté znalosti.
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Z prístupu pedagógov som bol taktiež veľmi
prekvapený. Na hodine, kde sme rozdelení do
skupín po 40 ľudí, je prítomných minimálne
5 profesorov. Je od nás doslova vyžadované
a očakávané, že sa budeme pýtať na všetko,
čomu nerozumieme, nechápeme alebo
chceme utvrdiť v mysli. Stačí zdvihnúť ruku
a vždy jeden z nich pribehne k nám a sedí
vedľa nás dovtedy, pokým nevidí, že
všetkému rozumieme. Môžeme sa na nich
obrátiť nielen s vecami ohľadom štúdia, ale aj
osobných vecí, problémov hocikedy, nielen
počas vyučovacích hodín. Navyše,
nepotrebujeme si s nikým dohodnúť
stretnutie, stačí sa len ukázať. Za celú dobu
som si nevšimol ani len malý náznak toho, že
by ich niečo otravovalo, vadilo alebo by
gúľali očami, ak sa niekto opýtal úplnú
„hlúposť“. Nevykáme im, oslovujeme ich
krstným menom, neoslovujeme ich titulmi,
nehovoríme im pán/pani. Vzťah učiteľa
a žiaka v Anglicku je čisto rovnocenný, ako
keby sme boli spolužiaci. Žartujú na hodinách
s nami a podobne. Tí ľudia tú prácu milujú
a tým, nám študentom, dopomáhajú hlavne ku
psychickej pohode, čo ja považujem za
najdôležitejší faktor popri štúdiu.
Čo je pre teba na štúdiu najnáročnejšie?
Ako zvládaš štúdium pre teba v cudzom,
anglickom jazyku?
Neviem presne povedať, čo je najnáročnejšie,
keďže všade je milión nových vecí, ktoré sa
najskôr musím naučiť. V štádiu, keď sa
s novou vecou oboznamujem, sa zdá všetko
„náročné“, avšak akonáhle ju pochopím a som
si istý, že danú vec ovládam, stane sa
„ľahkou“. Takže by som povedal, že
„najnáročnejšie“ pre mňa je to kvantum času,
spolu so školou približne 8-14 hodín denne,
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stráveného venovaniu sa veciam
spojených so štúdiom.
Aj keď moja úroveň anglického
jazyka bola ešte o stupeň vyššie,
ako som bezpodmienečne
potreboval na prijatie, mal som
jednoducho „zdravé“ obavy, ako
mi angličtina pôjde „naostro“.
Avšak tie sa hneď vyparili.
Počúvanie profesorov pri
vysvetľovaní, spolužiakov
a celkovo ľudí pri komunikácii
mi vôbec nerobilo problém. Avšak občas sa
mi stáva, že pri hovorení sa vyskytne nejaké
to ojedinelé slovíčko, ktoré poznám, presne
viem, čo znamená, mám to slovíčko vždy na
jazyku, len ho „neviem“ vysloviť.
Aké sú vzťahy medzi študentmi, sú ochotní
pomôcť, poradiť? Z ktorých rôznych
krajín máš spolužiakov?
Nemám ani poňatia koľko rôznych národností
je na „mojej“ univerzite, jednoducho, ľudia zo
všetkých kútov sveta. Môžem len hádať, ako
to je na iných univerzitách, ale v Coventry
sme všetci jedna veľká rodina. Nikoho
nezaujíma, odkiaľ si. Nikto nerieši, akú máš
farbu pleti, vzrast a podobne. Každý
každému pomôže, poradí bez nijakých
problémov, bez prevracania očí a s úsmevom
na tvári. Každý s každým prosto vychádza
ako s najlepším priateľom a je úplne jedno, či
si toho človeka už predtým stretol, alebo ho
vidíš po prvýkrát. Za celý čas, čo som tam,
som nezažil žiadnu, čo i len trošku negatívnu
situáciu. Jednoducho nádhera!
Aké sú pre vás študentov možnosti trávenia
voľného času? Čomu sa ty najradšej
venuješ vo voľnom čase?
Takú rôznorodosť aktivít a akcií, ktoré sú
riadené, či už samotnou univerzitou alebo
spolkami som absolútne nečakal. Aktivity
spojené so štúdiom na prehlbovanie
vedomostí, zlepšovania sa, prednášky
o najnovších výskumoch, zaujímavostí vo
vlastnom odbore, sedenia s najvyššími
predstaviteľmi rôznych spoločností. Alebo
kvantum mimoškolských možností/akcií mnoho výletov každý mesiac na najkrajšie
a najznámejšie pamiatky, miesta, mestá
v celej Británii; viac ako 50 športov; viac ako
130 spolkov; dobrovoľníctvo, kluby, puby,
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párty... Jednoducho ten zoznam je nekonečný
a neexistuje, nie je možné, aby si niekto
nevybral aspoň jednu činnosť, ktorá by ho
nebavila.
Keďže štúdium je veľmi náročné a pohltí mi
drvivú väčšinu času z každého dňa, tak som si
musel veľa vecí z ponuky aktivít, ktoré by ma
zaujímali, vyškrtnúť. Najviac preferujem
posilňovňu, pretože popri tom všetkom učení
potrebujem niekde „vypustiť paru“.
Odbremením sa od myšlienok spojených so
školou na akciách spolku Rock/Metal music
Society, v ktorom som zapísaný a stretávaním
sa s priateľmi. V neposlednom rade navštívim
nejaké posedenie, prednášku alebo
prezentáciu, ktorá ma zaujme.
Aké máte ubytovanie? Si spokojný so
stravou v internáte? Ktoré jedlo ti najviac
chutí?
Nádherné. Prvý
ročník som sa
rozhodol pre
internát a keď
som to ukazoval
známym,
reakcia bola:
„Presne ako
hotelová izba.“
Všetko
moderné, nové,
jednoducho
super. Internát,
v ktorom
bývam, je riešený tak, že mám vlastnú izbu
s kúpeľnou a WC, jedine kuchyňu zdieľam so
štyrmi spolubývajúcimi.
Väčšina internátov a univerzitných ubytovaní,
vrátane môjho, neposkytuje stravu - pre mňa
najlepší možný scenár bol variť si a stravovať
sa podľa seba. Ale za zmienku stojí, že
kamarát, ktorého internát stravu ponúka a je
taktiež zo Slovenska, si ju pochvaľuje. Ceny
potravín sú také isté ako u nás, dokonca
niektoré ešte lacnejšie.
Som typ človeka, ktorému chutí snáď úplne
všetko, takže spomeniem, čo mi vyslovene
nechutilo. Spolubývajúca sa ma hneď v prvý
deň, kedy sme sa všetci spoznávali, opýtala,
či som niekedy ochutnal Marmite (britská
nátierka, tmavá, lepkavá, s veľmi výraznou
chuťou). Ešte dodala: „Buď to budeš milovať
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alebo nenávidieť.“ Od tej sekundy som to
nikdy nechcel vidieť ani cítiť :D.
A čo finančná náročnosť štúdia
v zahraničí? Máš aj nejaké štipendium?
Financie - jediný problém, čo sa týka môjho
štúdia. Len ročné školné stojí približne
11 000€, plus ubytovanie 630€/mesiac, plus
strava, socializovanie a cestovanie. Asi
každého zaujíma: „Ako sa to dá preboha
utiahnuť zo slovenského platu?“ Nedá.
Rodičia mi platia bývanie a náklady na život,
zatiaľ čo ja som si musel, ako väčšina
študentov, vziať študentskú pôžičku od
anglickej vlády, aby mi pokryla náklady na
štúdium, ktorú si budem musieť vziať ešte
dvakrát, pokým dokončím bakalárske
štúdium. No a potom ešte raz, keďže
inžinierske štúdium v Anglicku trvá iba jeden
rok. Akonáhle som videl tie sumy, radšej som
prestal rátať, koľko ma to bude všetko stáť za
celé štyri roky :D.
Áno, získal som
štipendium v hodnote
1250£ (1400€), pretože
som sa umiestnil medzi
prvými 100 prvákmi
z celej univerzity (viac
ako 12000), ktorí prišli
s excelentným
priemerom známok (v
mojom prípade
maturita). Zavážil aj môj
motivačný list,
referencia pani učiteľky
Grešnerovej a interview, ktoré som podstúpil.
Ešte je skoro, ale rozmýšľal si, kde by si sa
chcel usadiť po skončení štúdia? Čomu by
si sa najradšej venoval?
Jednoznačnou prioritou teraz je dokončiť
bakalára (Bachelor of Science) s výslednou
známkou 70% a viac.
Ak by sa mi toto podarilo, mám otvorené
dvere podať si prihlášku na tie
najprestížnejšie univerzity na celom svete
a určite by som chcel skúsiť ten jeden rok
dokončiť napríklad na Oxforde alebo
Cambridge. Poprípade doštudovať inžiniera
(Master of Science) v krajinách ako Kanada,
Austrália a možno USA.
Avšak najviac ma láka cestovať a spoznávať
svet. Nájsť si miesto, kde by som sa chcel
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A áno, je mi často smutno za domovom
a najradšej by som sa vtedy vrátil a vystískal
všetkých. Áno, učím sa každý deň a pred
skúškou poznám len spánok, jedlo a učenie
sa. Áno, budem mať pred ukončením bakalára
na krku dlh okolo 33000€... Ale stojí to za to!
A nehovoriac o tom, že by som to každému
jednému odporučil, skôr spomeniem, že nech
nerozmýšľajú štýlom ,,čo ak” a hľadať
dôvody, prečo by sa ,,to niečo” nemalo
vydariť. Najskôr treba skúsiť a až potom sa
zamýšľať nad tým, prečo sa to nepodarilo,
pretože v dnešnej dobe vidím stále viac a viac
ľudí, čo to vzdajú a neuspejú dávno predtým,
než to vôbec skúsia, len kvôli tomu, že si
vsugerujú a vytvárajú problémy/prekážky
v hlave, ktoré by vôbec nemuseli existovať.

usadiť, miesto, ktoré by ma napĺňalo
a v mojej brandži je to veľmi ľahko
dosiahnuteľné, pretože informatikovi stačí na
prácu len internet a počítač. Najväčšou
výhodou tohto plánu je, že by som si popri
cestovaní hocikedy mohol prísť na Slovensko
za rodinou a priateľmi, hocikedy by som
chcel, čo mi dosť chýba.
Avšak keď si spomeniem, kde som plánoval
byť nie že 5 rokov dozadu, ale 15 mesiacov
nazad. Aká „náhoda“, nad ktorou som nikdy
pred tým ani len neuvažoval, zapríčinila obrat
o 360 stupňov... Nemám poňatia, ktorým
smerom sa uberiem a možno, že to bude zasa
niečo, čo by som nikdy nezvážil :D.
Na záver – po prvých osobných
skúsenostiach – odporučil by si štúdium
v Anglicku našim študentom?
Pri podobných otázkach som vždy odpovedal
jedno: „Nepochybne najlepšia voľba, ktorú
som mohol urobiť!“ Som nesmierne
šťastný, že som sa rozhodol pre tento smer
a nikdy, ale skutočne nikdy by som to
nezmenil, hlavne po tom, čo som tu zažil
len za necelé tri mesiace. Ten život,
štúdium, možnosti, mentalita ľudí... Tá
zmena, keď skoro 20 rokov mám okolo
seba priateľov a rodinu a zrazu zo dňa na
deň som sám v cudzom svete. Veľmi ma to
zmenilo a hlavne katapultovalo ďaleko vpred.
Dal by sa o tom napísať samostatný článok,
prečo by som to každému jednému odporučil.

Na záver ešte moje motto: If you don’t
sacrifice for what you want, what you want
will be the sacrifice.

Za rozhovor ďakuje a veľa úspechov v ďalšom štúdiu
želá redakčná rada, foto: rodinný album Petra Mareka
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horný rad zľava: RNDr. Grešnerová, Latiphy, Černek,
Gočál, Večera, Hradský, Svinkásek, Blažo, Caltík, Horňák
dolný rad zľava: Pípa, Gašparík, Watzka, Tomášik

Charakterizujte vašu triedu 2 – 3 slovami
- lenivá trieda s potenciálom
- veľkí špekulanti
- leniví, ale keď chceme, tak sa naučíme
- lajdácka, ale kamarátska
- nevyspelá, zábavná, lenivá

Najmúdrejší človek z triedy
♦ triedna (7)
♦ Dominik Hradský (4)
♦ Martin Caltík (4)

Čo vám vyučujúci vyčítajú?
● že sa neučíme
● lenivosť, lajdáckosť
● správanie
● zlý prístup k učeniu
● zlú dochádzku
● že si v triede nedáme dole čiapky z hlavy
● nesústredenosť
● vyrušovanie
Za čo vás chvália?
▲ keď sa naučíme na písomku alebo skúšanie
▲ keď dávame pozor na hodine
▲ že aspoň chodíme do školy
▲ za snahu
▲ za lepšiu spoluprácu oproti 1. ročníku
▲ za športové úspechy
Najvtipnejší človek z triedy
☻ Martin Caltík (12)
Najzodpovednejší človek z triedy
♣ Dominik Hradský (9)
♣ Juraj Ciran (8)

Dominik Hradský na olympiáde zo SJL

Najvyšší z triedy
▓ Miro Zeman (196 cm)
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Najnižší z triedy
▪ Adrián Pantúček (160 cm)
Najukecanejší človek z triedy
◘ Peter Svinkásek (10)
◘ Juraj Ciran (4)
Najlepší športovci triedy
♠ futbal – Peter Svinkásek, Navid Latiphy, Ivan
Černek, Peter Pípa
♠ volejbal – Erik Watzka, Miro Zeman
♠ airsoft – Michal Blažo

Juraj Ciran skončil v školskom kole olympiády zo SJL
na 3. mieste

 je ich veľa
 bývalý triedny
Najobľúbenejšie predmety
 telesná a športová výchova (9), veľká
prestávka (5), programovanie CNC (4), slovenský
jazyk a literatúra (3)
Najťažšie predmety
 matematika (6), anglický jazyk (5), fyzika (5),
slovenský jazyk a literatúra (5)

Erik Watzka je slovenským volejbalovým
reprezentantom

Umelecky zameraní ľudia triedy
♫ Marián Tomášik – kreslenie
♫ takého vôbec nepoznám
Kto sa prvý ožení?
♥ Adrián Pantúček (5)
♥ Marián Tomášik (2)
Kto to dotiahne ďaleko?
 Navid Latiphy – futbal
 Erik Watzka – volejbal
 Dominik Hradský – podnikateľ
 Adrián Pantúček – povolanie - syn
Najlepší zážitok triedy?
 celý 1. ročník bol zábavný

Aká je vaša triedna?
 výborná, skvelá
 empatická
 spravodlivá
 veľmi, veľmi, veľmi, veľmi dobrá
 milá, nápomocná
 starostlivá
 moderná
Čo vám v škole najviac chýba?
 jedáleň
 výťah
 rozum žiakov
 viac prázdnin
 spánok
 viac dievčat
Čo by ste zmenili na vašej triede?
 nič
 správanie niektorých spolužiakov
Charakteristika bola zostavená podľa najčastejšie sa
opakujúcich odpovedí v ankete triedy
foto: Č., M.
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STRÁNKY POÉZIE
ENRICO TVORÍK
ČAS
Čas bolestivý,
prišiel v osudnej chvíli.
Prišiel mi brať,
prišiel mi všetko vziať.
Ten čas bola osudná hodina,
bola to len moja vina.
Nedokázal som si predstaviť,
ako sa dá bez lásky žiť.
Ako sa môžem ešte postaviť.
Pravdou je, že to neviem,
pravdou je, že to neunesiem,
že tú bolesť neznesiem,
a nikdy sa cez to neprenesiem.
Čas ma chytil, uniesol,
všetky zlé pocity ku mne priniesol.
Dohromady sme boli spojení,
ja a pocit bolestný.
Pokiaľ budem žiť,
budem sa s tým biť.
Nebudem už cítiť nič,
iba ten bolestivý bič.
Viem, toto nikto nechcel,
nechcel som to ani ja,
no už som sa jej do očí pozrel,
už som si myslel,
že sme boli dvaja.
Ale nič nás nespája.
Toto moje city krája.
Došla mi jedna vec,
že samota ma vylieči,
na chvíľu odo mňa uteč,
a možno sa pocit šťastia navráti.

VIETOR
Keď som bol
sklamaný,
keď som bol
na dne,
fúkal vietor mrazivý,
narážal mi do tváre.
Bodal ma svojou silou,
keď zápasil som s trpkou chvíľou.
Bol studený,
no v niečom aj zázračný.
Dával mi pocit chladu,
dával mi pocit mrazu.
Vedel som, že stále žijem,
aj keď si život inak predstavujem.
Keď som vstal,
zo zeme sa dostal,
vietor zosilnel,
a ja som pocítil dotyk krídiel.
Začal som rozprávať,
vietor stíchol,
začal som myšlienky zo seba dostávať,
vietor prikývol.
Keď som bol ticho,
on pokračoval,
nikdy nič nestíchlo,
aj keď som nikoho pri sebe nemal.
Zistil som jednu vec,
že môžem byť sám,
len to nikomu nepovedz,
že samotu si užívam.
Tak veľa slov povedaných,
toľko snov premlčaných.
Občas ticho je viac,
než povedať niečo zlé nechtiac.
Vietor sa rozprával,
pritom nič nepovedal,
mňa rozplakal,
keď tak silno fúkal.
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TEMNÝ ANJEL
Lietal som vysoko,
našiel som anjela.
Bola pri mne blízko,
bola taká nádherná.
Myslel som, že to bude navždy,
že neskončím ako každý.
Chvíľu sme lietali,
chvíľu sme aj stáli,
myslel som, že sme sa radi mali.
Bol som v tom sám,
lásku som len ja dával,
ja ti ju stále dám,
to by som si prial.
Anjel odišiel a ja som spadol,
pretože som za to snáď mohol.
Ležím na zemi,
v kaluži krvi.
Okolo mňa sú len temní anjeli.
Jeden z nich ma zdvihne,
smeje sa, teraz je smrť pri mne.
Oči čierne už mám,
už som tu sám.
Vlasy horia do červena,
anjeli sa smejú,
na moju temnotu si pripijú
a moju dušu vdýchnu.
Svetlo sa objavilo,
mňa zachránilo.
Zodvihol som sa zo zeme,
bolo to ťažké, ani neviete.
Temnota ustúpila,
anjelov temna zatratila.
Moje čierne oči na zlaté premenila,
moje vlasy zahasila.

SPEKTRUM
Po nociach blúdim
sám,
po nociach nikoho nemám.
Po nociach stále hľadám,
tú lásku, čo sa nikdy nevzdá.
Som ako duch neviditeľný,
nie som ako boh nezraniteľný.
Som len človek smrteľný.
Som len človek ľahko zraniteľný.
Tak ako duch odchádzam
a len po nociach môj čas prichádza.
Skrytý pred vami,
pre tých, čo tu zostali.
Pochovali ma moje činy,
skutky, slová, aj pocit viny.
Viny, ktorú nesiem sám,
viny, ktorú vám nedám.
V noci pri svite mesiaca,
sa moja duša vonku zakráda.
Chodí na jedno miesto,
miesto, kde sa mi vždy otvorí nebo.
Keď som tam bol prvý raz,
zabíjal ma vtedy mráz.
Ja kľačal som na zemi,
prosil som, nech sa všetko zmení.
Všetko sa zmenilo,
bolesť moju zmiernilo,
no nádej to zabilo,
moje srdce na kúsky rozbilo.
Musel som pokračovať,
musel som pri nej stáť.
Nemohol som sa báť,
musel som ducha svojho obetovať.
Či to bolo dobré,
či to bolo zlé?
Ja stále neviem,
stále odpoveď nechcem.
Moje básne,
pocity krásne,
myšlienky plné vášne,
sa teraz zdajú byť prázdne.

ilustrácie: internet
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VIETE, ŽE...
Najväčším
druhom
krokodílov
je krokodíl
morský.
Dosahuje dĺžku viac než 6 metrov
a priemerne váži viac než 1 tonu. Vedecké
výskumy potvrdili, že tieto mohutné plazy
otvárajú počas spánku jedno oko reagujúc i na
nenápadný podnet. I preto je potrebné mať sa
pred krokodílmi vždy na pozore.
Navštívili ste už niektoré z múzeí voskových
figurín? Vyrobiť dokonalú voskovú figurínu
je poriadna drina, ktorá zamestná 20 sochárov
aj na štyri mesiace. Najprv je nutné
vytipovanej celebrite „vziať miery“. Socha sa
najskôr po častiach vyrobí z ílu. Až potom
prichádza na rad odlievanie do vosku. Záleží
pritom na každom detaile. Miniatúrne žilky na
očných buľvách sú vytvorené červeným
hodvábnym vláknom, žily na tele zas jemným
povrazom. Vlasy sú figurínam pripevňované
každý zvlášť. Pre dosiahnutie čo
najprirodzenejšieho odtieňu pleti je nutné
urobiť niekoľko vrstiev náteru a špeciálne
tónovanie.

William a Kate v Múzeu voskových figurín v Londýne

Keďže vosk má sklony zmršťovať sa, sú
všetky osobnosti vyrobené o 2% väčšie, ako
sú ich skutočné proporcie.

Ak sa chcete prejsť po najdlhšom moste cez
vodu, musíte zamieriť do Číny. Od roku 2011
totiž svetové prvenstvo v tejto kategórii drží
most nad zálivom Ťiao-čou v provincii Šantung. Most s dĺžkou 42,6 km a šírkou 35
metrov podopiera vyše 5000 pilierov. Mal by
odolať tajfúnu aj zemetraseniu do 8 stupňov
Richterovej stupnice. Jeho výstavba trvala 4
roky a stála viac než miliardu eur.

Keď sa narodí malá koala, meria len dva
centimetre, nevidí, nepočuje, nemá ani srsť.
Preto sa hneď po pôrode presunie do
matkinho vaku, kde šesť mesiacov „dospieva“
vďaka materskému mlieku. Potom
sa presunie na mamin chrbát, kde
zostáva ďalší polrok. Až po roku je
mláďa koaly schopné postarať sa
samé o seba. Keďže sa tieto
vačkovce živia výhradne
eukalyptovými listami, majú
zvláštny zažívací systém
s mikróbmi, ktoré jed z eukalyptov
ničia.
Naše Slnko je len jednou zo 400
miliárd hviezd v Mliečnej ceste.
Mliečna cesta je jednou z miliárd
galaxií v pozorovateľnom vesmíre.
Je takmer nemožné predstaviť si
taký rozľahlý priestor. Všetky hviezdy, ktoré
v noci vidíme na oblohe, patria do našej
galaxie. Jej priemer dosahuje približne stotisíc
svetelných rokov.
foto: internet
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NIEKOĽKO OMYLOV VŠEOBECNÉHO
VZDELANIA
V stredoveku
ešte nikto
nenosil okuliare
Ľudia vedeli už v antike, že brúsené sklá
menia obraz, ale v Európe tento poznatok
upadol do zabudnutia. K jeho opätovnému
objaveniu došlo až v roku 1240, keď vznikol
latinský preklad knihy Pohľad optiky od
arabského matematika Alhacena. Podľa
teoretických základov uvedených v tejto
knihe sa v priebehu niekoľkých desaťročí
začali brúsiť šošovky tak, aby bolo možné
korigovať slabozrakosť. Dnes síce presne
nevieme, kedy a kde vznikli prvé okuliare, ale
pravdepodobne to bolo okolo roku 1280
v Anglicku alebo v Benátkach. Úlohu
priekopníkov v tejto oblasti pravdepodobne
zohrali kláštory. Najstaršie obrazy ľudí
s okuliarmi pochádzajú z polovice 14.
storočia. Nájdeme ich v kláštore San Nicolo
v Trevise.
Casanova myslel len na ženy

teológiu, medicínu, chémiu a matematiku,
pracoval ako divadelný riaditeľ, vedúci
manufaktúry na hodvábne tkaniny a vraj bol
aj dobrý huslista.
Na antických olympijských hrách
sa súťažilo férovo
Prvý prípad porušenia pravidiel bol
zaznamenaný v roku 388 pred n. l. Zvíťazil
boxer menom Eupolos, predtým však bodol
troch svojich súperov. Keď vyšla celá vec
najavo, nebolo mu podľa vtedajších pravidiel
možné odňať vavrínový veniec víťaza, ale ako
odčinenie hriechu musel dať postaviť šesť
Diových sôch.
Hmyz bodá radšej ľudí so sladkou
krvou
Bodavé
komáre
nevedia
„zavetriť“ krv,
ale zato majú
obdivuhodnú
citlivosť na
teplo.
Rozoznávajú rozdiely 0,05 °C. Práve preto
nemajú problém rozoznať žily a vyhľadať si
práve miesta poskytujúce najchutnejšie sústo.
Okrem toho sa komáre zaujímajú o vodné
pary, oxid uhličitý, ako aj o rôzne pachy,
ktoré sú súčasťou potu či voňaviek. Bodajú
len samičky, lebo na tvorbu vajíčok potrebujú
proteíny z krvi. Po ich nakladaní strácajú
schopnosť bodať.
Treba cvičiť s prázdnym
žalúdkom

Giacomo Casanova síce vo svojom životopise
podrobne rozpráva o 130 prevažne úspešných
milostných vzťahoch, ale okrem
dvanásťzväzkových memoárov bol aj autorom
20 iných vedeckých a politických spisov.
Okrem toho bol už vo veku 16 rokov
vzdelaným právnikom a navyše ešte študoval

Odborníci zistili, že zdravá maličkosť pred
športovaním (jablko, banán alebo müsli
tyčinka) dodá energiu potrebnú na podanie
optimálneho výkonu a spálite o 50% viac
tuku.
Spracované podľa publikácie 1000 omylov všeobecného
vzdelania
foto: internet
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ZO ŠPORTU
FUTSAL
25. októbra 2017 sa našim futsalistom
podarilo zdolať súperov z Gymnázia Myjava
v pomere 11 : 4 a postúpiť z okresného do
regionálneho kola.
Zloženie víťazného futsalového tímu: Patrik
Allina, Oliver Černek, Igor Dedík, Daniel
Dvorák, Tomáš Dzuro, Kristián Karika,
Kristián Koníček, Michal Košinár, Matúš
Tomašech a Patrik Varga.
Vo víťaznom ťažení pokračovali aj
29. novembra 2017 v regionálnom kole, keď
zdolali súperov z Trenčína 5 : 0 a nad
futsalistami z Nového Mesta nad Váhom
vyhrali 5 : 2. Konečné 1. miesto
v regionálnom kole im zaručilo postup do
krajského kola. To sa uskutočnilo
5. decembra 2017 v Športovej hale
olympionikov v Prievidzi. Po výhrach s SPŠ
Bánovce nad Bebravou 7:0 a s Gymnáziom
Považská Bystrica 9:4 naši chlapci postúpili
na majstrovstvá Slovenska stredných škôl,
ktoré sa uskutočnia vo februári v Bratislave.

V regionálnom kole zdolali naši chlapci SPŠ
Stará Turá 3 : 1 a Súkromné športové
gymnázium Trenčianske Teplice 3 : 2 a
z 1. miesta postúpili do krajského kola.
Dievčatá v regionálnom kole vyhrali nad SPŠ
Stará Turá 3 : 1, ale podľahli súperkám zo
Súkromného športového gymnázia
Trenčianske Teplice 0 : 3 a obsadili 2. miesto.
VOLEJBAL
Zrekonštruovaná telocvičňa myjavskej
priemyslovky 9. novembra 2017 hostila
účastníkov okresného kola vo volejbale
žiakov i žiačok stredných škôl. Dievčatá
podľahli myjavským gymnazistkám 3 : 0, ale
chlapci po urputnom boji a za výdatného
povzbudzovania spolužiakov zaslúžene

zvíťazili 3 : 1. Farby myjavskej priemyslovky
obhajovali dievčatá: Lenka Benová, Jana
Boorová, Tatiana Durcová, Ema
Nikodémová, Simona Nosková, Karin
Palkechová, Monika Pirťanová, Denisa
Zaradili sme sa tak medzi 8 najlepších
stredných škôl vo futsale na Slovensku.
STOLNÝ TENIS
Na úspech futsalistov nadviazali nasledujúci
deň 26. októbra 2017 i naši hráči stolného
tenisu, ktorí v okresnom kole po zdolaní
Gymnázia Myjava vyhrali v kategórii žiačok
i žiakov.
Členmi úspešného stolnotenisového družstva
boli Jana Boorová, Ema Nikodémová,
Monika Pirťanová, Diana Šulovská, Patrik
Allina, Tomáš Dzuro, Patrik Kováč a Jakub
Slezák.

Stahelová, Lucia Šellengová, Diana Šulovská
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a chlapci: Michal Adamovič, Igor Dedík,
Peter Ružička, Stanislav Šarudi, Kristián
Viskup, Erik Watzka, Miroslav Zeman,
Matúš Durec a Ondrej Zeman.
V regionálnom kole zdolali naši
volejbalisti súperov z Gymnázia Nové
Mesto nad Váhom 2 : 0 a rovnakým
výsledkom podľahli chlapcom zo
Športového gymnázia Trenčín. Obsadili
výborné 2. miesto.
FLORBALOVÝ TURNAJ
6. decembra 2017 k nám nezavítal len

Mikuláš, ale uskutočnil sa aj školský
florbalový turnaj, do ktorého sa prihlásilo
10 tried. Kto bol nakoniec najúspešnejší?
1. miesto 4.C
2. miesto 3.C
3. miesto 1.A

Víťazný tím hral v zložení: Matej Bojnanský,
Adam Čederle, Ondrej Černek, Adrián Druk,
Juraj Kačaba, Dávid Kopinec, Robert Pribiš,
Peter Ružička, Michal Smolinský, Matúš
Vyskoč, v bráne Adrián Vaculka a tréner
Martin Šelleng.
Basketbal
Na záver ešte jeden úspech – víťazstvo
v okresnom kole v basketbale chlapcov
12. decembra 2017, o ktoré sa postaral tím
zložený zo študentov 4. C triedy: Roman
Blažek, Matej Bojnanský, Tomáš Jurkovič,
Juraj Kačaba, Oliver Mikula, Robert Pribiš,
Peter Ružička a Martin Šelleng.
K športovým úspechom gratulujeme!
K., foto: M.
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STRÁNKY PLNÉ HUMORU
Sprchujú sa dve blondínky
a jedna hovorí druhej:
- Podala by si mi tvoj
šampón?
- Prečo, veď ty máš jeden
hneď vedľa.
- Lenže tam píšu, že je na
suché vlasy a ja mám vlasy
už mokré.

- Pán obžalovaný, prečo ste
v sobotu zbili suseda?
- Cez týždeň som nemal
čas, pán sudca.

- Kúpil som ti niečo na krk,
drahá, - hovorí Škót svojej
žene.
- Náhrdelník? - teší sa
manželka.
- Nie.
- Zlatú retiazku?
- Nie.
- A čo je to teda? - vyzvedá
žena.
- Mydlo, drahá! - vraví
Škót.
- Jeane, pohár vody, prosím.
- Nech sa páči, pane.
- Ďakujem, Jeane. Jeane,
ďalší pohár vody, prosím.
- Nech sa páči, pane.
- Ďakujem, Jeane. Jeane,
ešte jeden pohár vody,
prosím.
- Nech sa páči, pane.
- Ďakujem, Jeane. Jeane?
- Áno, pane.
- Zavolaj hasičov. Toto
sami neuhasíme.

Do baru vchádza politológ,
sociológ, umelec a filozof.
Barman sa pýta: - No čo,
Štefan, štyri diplomy a stále
bez práce?
- Viete, čím sa vyznačuje
patológ?
- Má rád otvorených ľudí.
Príde starček na vlakovej
stanici k pokladni a hovorí
pokladníčke:
- Prosím si jeden lístok.
- A kde ho chcete?
On natiahne ruku a povie:
- Sem do ruky.

Traja lordi sa v klube
rozprávajú o poslednom
víkende. Lord Charles
hovorí:
- Ja som strávil celý víkend
vo svojom letnom sídle
s tromi sestrami.
- Ach, to musela byť nuda, ľutujú ho priatelia.
- Ani by som nepovedal. To

neboli moje sestry, upresnil lord Charles.
- Povedzte, James, kto je tu
blbec, vy či ja?
- Pán gróf, vy nie ste
človek, ktorý by
zamestnával blbca.

- Tatko, potreboval by som
nový hardisk.
- A kúzelné slovíčko?
- Do kelu! Všetko je dnes
zaheslované!
Príde Janko domov
a hovorí:
- Mamka, predstav si, že
som dostal jednotku
z matematiky.
Mamka: - Vážne?
Janko: - Nieee, len si to
predstav...
Pýtajú sa Francka:
- Francku, na jaká je tá tvoja
stará.
- Šak ste ju vidzeli,
blondínka, celkem fešná
ženská.
- Ale my sceme vedzet, jaká
je v posteli.
- Na co já vím, šak každý
hovorí ináč!
Policajt v papiernictve:
- Prosím vás, máte glóbus
západoslovenského kraja?
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Holmes prebudí a štuchne

Vymením 1-izbový byt za
dom.
Zn. Doplatiť môžete aj
neskôr.

Ide blondínka po ulici
a zrazu spadne do kanála.
Vylezie, pozerá do kanála
a radostne zvolá:
- Ešteže tam nebol poklop.
Ináč neviem, ako by som
vyliezla.

Keď NASA poslala prvých
kozmonautov do vesmíru,
zistila, že z prepisovačky
v bezváhovom stave vyteká
atrament, a preto americkí
výskumníci venovali desať
rokov práce na vývoj
vesmírnej prepisovačky.
Keď boli skoro pri cieli,
dozvedeli sa ruské riešenie:
- Prepisovačky v kozme
nahradili obyčajnými
ceruzkami!
Niekedy nadránom sa zo
silvestrovskej zábavy vracia

Chváli sa spisovateľ:
- Pred desiatimi rokmi som
napísal takú skvelú
detektívku, že dodnes
neviem, kto je vrah.
podnapitý šofér. Zrazu
hliadka. Policajti ho
zastavia:
- Pán vodič, vy ste pili,
však?!
- Pili, – suverénne zahlási
vodič, – ale ešte vlani!

Hovorí blondínka
blondínke:
- Dnes som si robila
tehotenský test.
- A boli ťažké otázky?
Pýta sa na Slovensku turista
baču:
- Bača, kde sa tu páli
slivovica?
- Vidíte ten kostol?
- Vidím.
- Tak okrem neho všade.

Dvaja Indiáni zablúdia v
púšti.
- Vystreľ, povie jeden,
možno nás niekto bude
počuť.
Vystrelí a nič. O chvíľu mu
priateľ zasa povie:
- Nože, vystreľ ešte raz.
- Už nemôžem, minuli sa mi
šípy.
Sherlock Holmes a dr.
Watson sa vybrali stanovať.
Navečerali sa a išli spať. Po
niekoľkých hodinách sa

do svojho verného priateľa.
- Watson, pozri sa hore na
oblohu a povedz mi, čo
vidíš.
- Vidím milióny a milióny
hviezd Holmes, povie
Watson.
- A čo z toho dedukuješ?
Watson chvíľu uvažuje.
- Nuž, z pohľadu
astronómie mi to hovorí, že
jestvujú milióny galaxií a
potenciálne miliardy planét.
Z pohľadu astrológie
pozorujem, že Saturn je v
znamení Leva. Z pohľadu
náuky o meraní času
predpokladám, že je
približne trištvrte na štyri. Z
pohľadu meteorológie
predpokladám, že zajtra
budeme mať krásny deň. Z
pohľadu teológie vidím, že
Boh je všemocný a my sme
malou a nedôležitou
súčasťou vesmíru. Čo z
toho dedukuješ ty, Holmes?
- Watson, ty idiot! - zvolá
Holmes. - Niekto nám
ukradol stan!
Zlodej poučuje syna pred
odchodom do školy:
- Nezáviď spolužiakom,
keď sa budú chváliť, čo
majú doma.
Syn neisto prikývne a otec
pokračuje:
- Dôležité je len zapamätať
si, kde bývajú.
foto: internet
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Riešte hlavolam SUDOKU
Ak vás zaujal hlavolam SUDOKU v minulých číslach nášho časopisu,
prinášame jeho ďalšie pokračovanie.
Ako riešiť SUDOKU? Vyplňte mriežku tak, aby každý stĺpec, riadok
i štvorec s rozmermi 3x3 políčka obsahoval čísla od 1 do 9. Čísla sa
nesmú opakovať. Matematiku netreba, hru vylúštite iba logickou úvahou.
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