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                        ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK                                                                                KLEBETNÍK 

Len pred niekoľkými dňami čas odrátal prvé sekundy                      Dnes si poklebetíme s p. profesorom, s ktorým sa 

nového roka s magickými dvojkami. Želali sme si navzájom,           stretávame na hodinách anglického jazyka, predtým 

aby rok 2022 bol pre nás šťastný, úspešný, plný zdravia,                pracoval aj ako vývojár, celkovo pôsobil v mnohých 

porozumenia, nových lások i priateľstiev, splnených snov                       firmách a štátoch, napríklad v Macedónsku.  

a sľubných možností...                                                                                                         Áno, reč je o Ing. ... 

 

 

SÚŤAŽÍM, SÚŤAŽÍŠ, SÚŤAŽÍME 

Informatickú súťaž známu pod názvom iBobor, ktorá vznikla v Litve a rozšírila sa do mnohých krajín, vám 

predstavovať nemusíme. Snáď len pripomenieme, že jej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné                     

a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich                      

v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. 
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  EDITORIÁL 
  

Zima sa nám tento rok pripomenula v plnej 

kráse. Zasnežené lúky, polia, lesy 

navodzovali dojem rozprávkovej krajiny, 

akoby vystrihnutej z legendárneho filmu 

o Perinbabe.    

Snehové vločky ozdobili väčšinu dní 

zimných prázdnin, ktoré umocnené 

príjemnou atmosférou rodinnej súdržnosti 

ubehli mimoriadne rýchlo.  

Mrazivé pondelkové januárové ráno nás 

vrátilo do víru školských povinností. Čakajú 

nás posledné písomky, testy, skúšania, 

odovzdávanie zadaní a uzavrieme prvý 

polrok školského roka. Pre niektorých prvý 

a pre iných zas posledný prvý stredoškolský 

polrok.  

Práve v tomto náročnom období pred 

klasifikačnou poradou vám prinášame nové 

číslo školského časopisu. Dúfame, že vám 

prinesie trochu rozptýlenia, zábavy 

i poučenia. Zmapovali sme pre vás viaceré 

školské súťaže a podujatia, vyspovedali sme 

nielen pána profesora Veselovského, ale aj 

niekoľko súčasných a jedného bývalého 

študenta našej priemyslovky, priestor sme 

vyčlenili i pre literárnu a výtvarnú tvorbu 

našich žiakov a nezabudli sme ani na 

rozmanité stále rubriky nášho Strojára.  

Zabudnúť však nechceme ani na jednu milú 

povinnosť. Vstúpili sme do nového roka 

2022. Pri tejto príležitosti vám všetci, ktorí 

školský časopis pripravujeme, chceme zo 

srdca zaželať pevné zdravie, nech vás 

sprevádza nenahraditeľná láska, vnútorná 

spokojnosť, nekonečná dobrota, nezišné 

priateľstvo, zaslúžený úspech. Nech sa máte 

vždy o koho oprieť, nech vás má vždy kto 

pochváliť, vypočuť, povzbudiť, usmerniť. 

Členovia 

             redakčnej rady  

                                   časopisu Strojár 

 
 

Foto zadná strana: M. 
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Len pred niekoľkými dňami čas odrátal 

prvé sekundy nového roka s magickými 

dvojkami. Želali sme si navzájom, aby 

rok 2022 bol pre nás šťastný, úspešný, 

plný zdravia, porozumenia, nových lások 

i priateľstiev, splnených snov a sľubných 

možností... 

 

 

Využívame túto príležitosť, aby sme vás  

posprevádzali svetom novoročných tradícií  

a zvykov. Našu novoročnú púť začneme doma,  

na Slovensku, ale zavítame aj do vzdialených  

krajín na rôznych kontinentoch. Začíname. 

 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 
Slovensko 

V minulosti, kedy 

boli ľudia o čosi 

poverčivejší, ako sú 

dnes, sa                          

s príchodom nového 

roka spájal celý rad povier a rituálov ľudovej 

mágie. Varili sa jedlá zo šošovice                             

a bravčového mäsa, lebo symbolizovali 

hojnosť, a naopak, nejedli sa pokrmy z hydiny 

ani diviny, aby šťastie neuletelo, či 

neodskákalo. Muselo byť tiež vopred upratané 

a vstávalo sa skoro ráno, lebo AKO NA NOVÝ 

ROK, TAK CELÝ ROK. Charakter 

nastávajúceho roka mal vystihovať prvý hosť 

do domu a všetci preferovali, aby to bol 

zdravý mladý muž so 

srdečným vinšom. 

Česko   

V roku 1827 sa český hradný gróf Karel 

Chotek rozhodol, že si nebude Nový rok 

znepríjemňovať celodenným prijímaním 

návštev. Aby sa im vyhol, rozposlal všetkým, 

ktorých očakával, „ospravedlnenky”. Stálo na 

nich známe PF - Pour féliciter (Pre šťastie)           

a tento druh novoročného pozdravu sa stretol 

s takým úspechom, že prežil až dodnes.               

PF pohľadnice odvtedy prešli mnohými 

dizajnovými premenami a priania v tomto 

štýle sa stali súčasťou aj iných typov 

korešpondencie 

zasielanej 

koncom starého     

i začiatkom 

nového roka.  

K českým 

ľudovým 

zvykom patrilo 

pečenie vianočky 

(ešte v čase Vianoc), v ktorej bolo zapečené 

zrnko hrachu. Hotovej vianočky sa však 

nesmel nik dotknúť až do Nového roka. Vtedy 

sa rozkrájala a komu sa ušiel kúsok                 

s hrachom, toho čakal úspešný rok. Ľudia tiež 

okolo domov rozsypávali soľ ako ochranu 

pred zlými duchmi. Aby boli v bezpečí na 

cestách, obchádzali                                              

o polnoci príbytky trikrát 

dookola s kufrom v ruke. 
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Japonsko 

Japonské 

ceremónie, 

zvyky           

a rituály sú 

produktom 

dlhého 

historického vývoja a výnimkou nie sú ani 

oslavy príchodu Nového roka. Omisoka (31. 

december) začína upratovaním celého domu. 

Okolo polnoci potom naprieč celou krajinou 

zaznie 108 úderov zvonu. Úlohou tejto 

budhistickej obyčaje je odstránenie rovnakého 

počtu rušivých túžob a pocitov, ktoré podľa 

budhistického učenia vedú k ľudskému 

nešťastiu. Základom prednovoročného jedla 

sú ryžové rezance soba. Pri ich príprave sa 

cesto sformuje do dlhého tvaru, čo 

reprezentuje dlhý a zdravý život. Výzdobu 

tvoria ikebany z bambusu, borovice a slivky 

ume, všetky s veľmi pozitívnou symbolikou. 

Obľúbenou dekoráciou je aj ryžový koláč 

kagami-mochi.  

Ganjitsu, teda prvý deň nového roka má 

veľmi čulý priebeh. Slávnostné raňajky osechi 

ryori sa 

servírujú 

štýlom bento             

a obsahujú 

viaceré 

delikatesy. Na 

odohnanie 

zlých duchov sa pije saké. Neskôr sa konajú 

návštevy pietnych miest, kde odpočívajú 

zosnulí príbuzní i nákupy so špeciálnymi 

novoročnými zľavami. Deťom sa rozdávajú 

obálky s peniazmi a dospelí si navzájom 

odovzdávajú pohľadnice so želaniami 

všetkého dobrého. 

Brazília 

Brazílskou farbou Nového roka je biela                 

a šťastie čaká na každého, kto sa do nej                  

v tento deň oblečie. To je však len začiatok, 

vítanie mladého roka pokračuje hádzaním 

bielych kvetov do oceánu. Tie sú obetou 

bohyni mora v nádeji, že v nadchádzajúcom 

roku splní ľuďom ich želania. Šance na 

šťastných 12 mesiacov sa ešte zvyšujú pre 

tých, ktorí vstúpia do vody a preskočia cez 

sedem prichádzajúcich vĺn. Sedem je aj 

semiačok granátového 

jablka, ktoré sa z toho 

istého dôvodu 

konzumujú.  

Dánsko 

Črepy, vždy za určitých okolností, prinášajú 

šťastie v rôznych kultúrach sveta. V Dánsku 

sa riad rozbíja v podvečer Nového roka 

úmyselne - čím je ho ráno pred vchodom do 

domu viac, o to viac šťastia a obľuby čaká aj 

cez rok na domácich. Druhou obyčajou je 

vystúpiť na stoličku a do nového roka z nej 

presne o polnoci vykročiť.  

Španielsko 

O čosi náročnejšie je zabezpečiť si zdarný rok 

v Španielsku. Treba pre to skonzumovať 12 

bobúľ hrozna a to dokonca s presným 

načasovaním posledných dvanástich odbití 

hodín pred polnocou. Každé sústo je za jeden 

úspešný mesiac. Španieli majú vo zvyku 

nenechávať nič na náhode a hrozná si na 

konzumáciu vopred pripraviť. V obchodoch 

dokonca nájdete špeciálne novoročné 

konzervy so špeciálnymi menšími bobuľami 

hrozna. Španielska televízia sa postará 

o odpočítavanie a už je len na vás, aby ste 

hrozno stihli včas zjesť! 

Nemecko 

Nemecké prednovoročné menu sa nezaobíde 

bez dvoch položiek - tepelne upraveného syra 

(fondue alebo raclette) a šišky zvanej 

Pfannkuchen. Syr je považovaný za predzvesť 

dobrého obdobia a Pfannkuchen symbolizuje 

štedré časy. Pre navodenie dobrej nálady na 

silvestrovskej párty môže hostiteľ niektoré zo  
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šišiek namiesto džemu naplniť štipľavou 

horčicou. Na predpovedanie osudu                           

v nastávajúcom roku slúži Nemcom olovo. 

Malý kúsok sa roztopí v lyžičke nad sviečkou 

a v tekutom stave sa vyleje do studenej vody. 

Tam rýchlo stuhne a z jeho tvaru sa následne 

vyčíta osud na celý rok.  

Fínsko 

Takmer identické veštenie z rozpáleného 

kovu sa praktizuje aj vo Fínsku, no s jediným 

rozdielom. Vyvoleným kovom je cín. Kruh 

znamená svadbu, člnkovitý tvar cestu                   

a čokoľvek vzdialene podobné prasiatku 

bohatstvo.  

Grécko 

Pre Grékov 

predstavuje 

znovuzrodenie, 

obnovu a rast 

tak prostá plodina, ako je cibuľa. Domácnosti 

majú vo zvyku na uvítanie Nového roka 

zavesiť na viditeľné miesto strapec 

niekoľkých navzájom prepletených cibúľ. 

Rodičia tiež prebúdzajú deti jemným 

poklepaním cibuľou na čelo. Bochník 

gréckeho novoročného chleba vasilopita má  

v sebe zapečenú mincu a komu sa ujde, toho 

čakajú vysoké príjmy.  

Taliansko 

V tejto 

stredomorskej 

krajine si pre 

triumfálny rok treba obliecť červenú spodnú 

bielizeň, aby bolo veľa lásky, hojnosti                 

a šťastných chvíľ. 

Írsko 

Slobodné ženy 

si v nádeji na 

to, že sa im v 

prichádzajúcom 

roku pritrafí 

dobrý ženích, 

vkladajú pod 

vankúš imelo.           

V írskych rodinách si aj spoločne poradia so 

zlými duchmi a negatívnou energiou 

nahromadenou 

za uplynulý rok 

hádzaním chleba 

o stenu. Tento 

akt má vyhnať           

z domu všetko 

zlé.  

Turecko 

Ingredienciou mieru, prosperity a dobrých 

časov je v Turecku soľ. S vedomím jej 

zázračnej moci sa sype pred prah dverí presne 

s odbitím polnoci Nového roka.  

Kolumbia 

Pre niektorých je dôležité zdravie, pre iných 

peniaze a pre ďalších zase cestovanie do 

nových končín sveta. Kolumbijci z tretej 

skupiny majú novoročný rituál, ktorý im má 

pomôcť splniť ich cestovateľské sny - počas 

Silvestra so sebou ťahajú kus prázdnej 

cestovnej batožiny. Proroctvo prosperity 

prebieha zase za použitia troch zemiakov. 

Jeden je ošúpaný úplne, druhý spolovice           

a tretí vôbec. Všetky sa uložia pod posteľ            

a o polnoci Nového roka sa jeden z nich 

náhodne vytiahne. Ošúpaný zemiak znamená 

finančné problémy, celý prosperitu a 

polovične ošúpaný nezmenenú situáciu.  

Estónsko 

Aj v Estónsku platí relatívne jednoduchá 

rovnica. Čím viac jedál sa deň pred Novým 

rokom zje, tým bude rok štedrejší. Estónci sa 

pokúšajú zdolať sedem, deväť, či dokonca 

dvanásť jedál. Ak sa niektorý z chodov 

nepodarí skonzumovať celý, nič sa nestane, 

jedla na tanieri sa ujmú prítomní 

duchovia zosnulých príbuzných.  

Čile 

Novoročné omše v Čile nebývajú  

v kostoloch, ale na cintorínoch. To 

preto, aby mali ľudia príležitosť 

privítať obdobie nových dvanástich 

mesiacov aj s tými blízkymi, ktorí 

už odpočívajú na večnosti.  
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Filipíny 

Symbolom prosperity v tejto juhoázijskej 

ostrovnej krajine je kruh. Aranžmány v tomto 

tvare vidno pred príchodom Nového roku 

všade. Filipínci veria, že pre pozitívny 

priebeh roka musia zjesť dvanásť druhov 

kruhového ovocia. Obľube sa v tento deň 

tešia aj šaty bodkovaných vzorov.  

Portoriko 

Na prilákanie dobrých duchov do svojich 

príbytkov vysypú Portoričania pred vchodové 

dvere trochu cukru. Na odohnanie tých zlých 

vylievajú cez otvorené okná vedrá plné vody.  

Škótsko 

 Počas Hogmanay, oslavy nadchádzajúceho 

roka, sa Škóti navštevujú a dávajú si dary. 

Veľmi záleží najmä na hosťovi, ktorý prvý 

prekročí prah domu - ten by mal vždy mať so 

sebou dar, ktorý prináša šťastie.  

Rusko 

Na príchod Nového roka si oslavujúci Rusi 

napíšu na malý kúsok papiera svoje želanie, 

papier spália a popol vysypú do pohára so 

šampanským. Ten musia celý vypiť, nie 

neskôr ako minútu po polnoci. Teda 

samozrejme, ak chcú, aby sa im želanie 

splnilo.  

Kanada 

Kanadským aktivitám dominujú spoločné 

akcie spojené s vodou, či už na mori alebo na 

zamrznutých hladinách jazier a riek. 

Rybárčenie je pomerne pochopiteľné - úlovok 

indikuje, aký bude celý rok. Druhou je 

novoročné plávanie v chladnej zimnej vode 

(takzvané plávanie ľadových medveďov). To 

má už viac ako storočnú tradíciu a dnes ho 

praktizujú skupiny otužilcov aj za hranicami 

krajiny javorového listu.  

spracoval T., foto: internet   
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Dnes si poklebetíme s p. profesorom, s ktorým sa stretávame na hodinách anglického jazyka, 

predtým pracoval aj ako vývojár, celkovo pôsobil v mnohých firmách a štátoch, napríklad                      

v Macedónsku. Áno, reč je o Ing. Antonovi Veselovskom.                                                                     

Chcete vedieť viac? Čítajte náš KLEBETNÍK. 

 

 

Kde a v akom znamení ste sa 

narodili?    

Doma, v znamení Kozorožca. 

 

Na ktoré chvíle z detstva 

najradšej spomínate?  

Na tie, ktoré som tajil pred 

rodičmi a učiteľmi. 

 

Aké školy ste vyštudovali?  

Základné, stredné, vysoké. 

 

Čo vás na vysokoškolskom 

živote najviac priťahovalo? 

Naopak, čo bolo na 

vysokoškolskom štúdiu 

najťažšie?  

Nezažil som veľa srandy, pretože 

som študoval externe. Ale 

univerzita ma výrazne posunula 

dopredu v mojom odbore. 

Najťažšie bolo prestať sa flákať 

a naučiť sa učiť. 

 



Strojár 1/2022                                                                                    Klebetník            8
       

 

  

Odkedy a ktoré predmety učíte na našej 

škole?  

Od septembra 2019, anglický jazyk. 

 

Kde ste pracovali pred príchodom na SPŠ 

Myjava?  

V mnohých firmách vo viacerých štátoch. 

Naposledy, myslím, v Macedónsku. 

 

Čo si na vašich študentoch najviac ceníte?  

Angažovanosť, intelektuálny vklad a ohľad na 

druhých. 

 

Naopak, čo vás vie z ich strany najviac 

nahnevať?  

Ostentatívna ignorancia. 

 

Akú najväčšiu hlúposť ste počuli z úst 

žiaka? Určite ich bolo veľa, ale vyberte  

jednu - dve najvtipnejšie.  

„Ste najlepší učiteľ, akého som kedy stretol.“ 

 

Aký najzaujímavejší ťahák ste našli u žiaka 

a aké ťaháky ste používali ako študent vy? 

Na ústnej skúške po písomke na bystrickej 

univerzite som náhodou objavil zaujímavý 

zoznam anglických kráľov, ktorý sa ťahal hore 

stehnom popod sukňu študentky. Zo záujmu 

o históriu som doň nahliadol, ale končil okolo  

 

 

 

roku 1002 po novom nájazde 

Vikingov na Angliu, neďaleko 

spodného lemu nohavičiek. 

Skúšku som aj tak zapísal 

s ohľadom na originálne 

prevedenie zoznamu 

panovníkov a trochu som len 

závidel panovníkovi Etherledovi 

II. Ja sám som použil 24-

stranový (A6) ťahák na skúške 

z ČSZ, kde bolo treba vedieť 

množstvo pružnostných 

konštánt. Preliezol som po 

špeciálnom tréningu 

manipulácie                                     

s ťahákmi. 

 

Myslíte si, že dnešní študenti sú v niečom iní, 

ako ste boli pred rokmi vy ako 

stredoškoláci? Ak áno, v čom?  

Nevidím podstatné rozdiely. Rozdiel je 

v ľahkom prístupe k množstvu netriedených 

informácií bez upozornenia na ich kvalitu a 

možný vplyv. Tu je hlavný vinník za potenciálny 

nepriaznivý vplyv tohto prílivu na školský 

systém, ktorý sám prehráva zápas o uchovanie 

zdravého rozumu, čo vidno na pedagógoch typu 

Mizík či Kotleba, ktorí kedykoľvek môžu znova 

s hrdým výrazom autority zasadnúť za stôl pred 

triedu nedočkavých študentov. 
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Ak by ste aspoň počas jedného dňa robili 

hlavného poradcu ministrovi školstva, čo by 

ste v slovenskom školstve navrhli zmeniť?  

To si netrúfnem z voleja. Škola podporuje 

záujem o poznanie a dokáže vo veľkej 

miere eliminovať vplyv hlúpych 

indivíduí. To je veľmi ťažké z viacerých 

dôvodov; predovšetkým preto, že títo sú 

hluční a agresívni a normálna 

verejnosť má vždy a všade tendenciu 

podceňovať ničivý vplyv pôsobenia 

hlúpych indivíduí. V moci ministra 

školstva je tiež pôsobiť v prospech 

zvýšenia spoločenského štatútu učiteľa, 

čo sa očividne nedeje. 

 

Odbočme od témy škola. Čomu sa 

najradšej venujete vo voľnom čase?  

Jeho zabíjaniu. 

 

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo?  
Ktoré práve mám pred sebou na stole. 

 

Ktoré zaujímavé krajiny či mestá ste 

navštívili? Kde sa vám najviac páčilo?  

Navštívil som dosť veľa krajín, niekde som sa 

aj trochu zdržal. Páčilo sa mi všade, hlavne 

v teple a blízko mora. 

 

 

Máte nejakú obľúbenú knihu či 

film?  

Kníh viac a často ich mením. 

Filmy teraz nepozerám, ale 

zaujímavých je veľa a z rôznych 

žánrov. 

 

Čo považujete v živote za 

najdôležitejšie?  

Autentickosť a podporu dobra. 

 

Naopak, čo by vám v živote 

určite nechýbalo?  

Predajní politici. Teda politici. 

 

Ak by bol možný prenos v čase, 

v akom období by ste najradšej 

chceli žiť?  

Neviem. Tam, kde by som nikoho 

neotravoval a kde by mňa otravovali len 

príjemne. 

 

Máte nejaké obľúbené miesto,  kam vždy 

rád zájdete?  

Mám. Aspoň 200. 

 

Ktoré povolanie, 

ktorému ste sa 

v živote venovali, 

bolo pre vás 

najzaujímavejšie 

a prečo? 

Práca vývojára 

ma fascinovala, 

keď som sa naučil 

aplikovať pravidlá 

matiky a fyziky, 

práca šéfa, keď sa nedôvera a nenávisť ľudí 

zmenila na kolektívnu spoluprácu na dosiahnutí 

cieľa. Všetko môže fungovať, ak o tom niečo 

vieme. 

 

Na záver, čo by ste zaželali čitateľom nášho 

časopisu? Aby i naďalej zostali múdri 

a ohľaduplní, pretože to sa zdá byť cestou 

k úspechu a osobnej spokojnosti. 
Za rozhovor ďakuje redakčná rada 

foto: rodinný album p. prof. Veselovského 
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SÚŤAŽÍM, SÚŤAŽÍŠ, SÚŤAŽÍME 
 iBobor 

Informatickú súťaž známu 

pod názvom iBobor, ktorá 

vznikla v Litve a rozšírila 

sa do mnohých krajín, 

vám predstavovať nemusíme. Snáď len 

pripomenieme, že jej hlavným cieľom je 

podporiť záujem o informačné a komunikačné 

technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce 

iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť 

ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom 

používaní moderných technológií pri učení sa. 

Na Slovensku sa v tomto roku súťaž 

uskutočnila počas druhého novembrového 

týždňa. Žiaci riešili úlohy online formou, buď 

v škole alebo z domu.  

V kategórii Juniori súťažilo spolu 10 500 

súťažiacich, z našej školy 26 žiakov z 3 tried, 

z toho 3 boli úspešnými riešiteľmi (získali 

viac než 50 bodov). Najlepšie sa umiestnil 

v tejto kategórii Adam Nosko z II.B TL, 

ktorý dosiahol výborný výsledok - percentil 

94,85. Na 2. mieste skončil Samuel Svatík 

z II.A a 3. miesto patrilo Dominikovi 

Janíčkovi z II.B triedy.   

V kategórii Seniori súťažilo celkovo 5 516 

súťažiacich, z našej priemyslovky 24 žiakov 

z 2 tried, z toho opäť 3 boli úspešnými 

riešiteľmi. Najlepším z nich bol Andrej 

Vesperín z III.B TL, ktorý dosiahol percentil 

85,95. Na 2. mieste skončil Adam Bojnanský 

z III.B a 3. miesto prináležalo Matúšovi 

Mihaljevičovi rovnako z III.B triedy. 

Ako už spomenuté výsledky naznačujú, aj 

tento rok sa museli súťažiaci popasovať                  

s pomerne náročnými logickými úlohami. 

Úspešným riešiteľom gratulujeme k peknému 

výsledku, ako i za reprezentáciu našej školy. 

Mgr. S. Mosný 
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Olympiáda ANJ 

Vedomosti a zručnosti z anglického jazyka 

prezentovalo 19. novembra 2021 

dvadsaťosem  súťaženiachtivých žiakov 

v školskom kole olympiády. Test zameraný 

na gramatiku, slovnú zásobu a čítanie 

s porozumením posunul do finále 9 

najúspešnejších študentov. Na tých už čakal 

opis obrázka a dialóg na vybranú tému. 

Najúspešnejší boli nasledovní žiaci:  

1. Bellayová Simona - 2.B TL 

2. Sloboda Pavol - 4.B TL 

3. Schmidolová Alena - 4.B TL 

Olympiáda NEJ 

Olympiáda nemeckého jazyka nebola taká 

masová ako v prípade angličtiny, avšak je 

chvályhodné,  že naši žiaci si udržujú 

pozitívny vzťah aj k nemčine. Veď aj v 21. 

storočí stále platí: „Koľko jazykov ovládaš, 

toľko ráz si človek.“ Školského kola 

nemeckého jazyka sa zúčastnilo iba päť 

najlepších žiakov školy, ktorí najprv písali 

online testy zamerané na počúvanie, čítanie 

s porozumením a gramatický test. Ústne kolo 

zamerané na komunikatívne zručnosti 

nasledovalo v utorok 30.11.2021. Prvé tri 

miesta obsadili nasledovní žiaci: 

1. Mihaljevič Matúš - 3.B TL 

2. Bujzaš David - 3.B TL 

3. Fridrišková Lucia - 2.B TL
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Prví dvaja najlepší angličtinári a nemčinári 

postupujú do okresného kola, ktorého 

organizátorom bude Gymnázium Myjava. 

PhDr. D. Štefíková 

BEST IN ENGLISH 

Súťaž BEST IN ENGLISH je európska 

online jazyková súťaž, ktorej sa môžu 

zúčastniť všetky európske a vybrané okolité 

krajiny a je organizovaná pod patronátom 

Ministerstva školstva Českej republiky. 

Konkrétnym organizátorom súťaže je 

nezisková organizácia Institute for 

Competencies Development,  ďalej Czech-us, 

agentúra sprostredkujúca prácu a študijné 

pobyty pre študentov v zahraničí, Injoy 

agency, BHV Education v spolupráci 

s partnermi projektu. Autorom testu je 

AKCENT  International House Prague, 

renomované centrum pre Cambridge English 

Exams vrátane IELTS. 

Test je navrhnutý pre študentov stredných 

škôl vo veku od 15 do 19 rokov, ktorí 

v priebehu 60 minút testujú svoje vedomosti 

z anglického jazyka v oblasti gramatiky, 

čítania s porozumením a počúvania 

s porozumením na úrovni B1- C1. Každá 

škola musí nominovať minimálne 10 

študentov a  priemerné skóre 10 najlepších 

rozhoduje o umiestení najlepších škôl. 

V aktuálnom školskom boli v obľúbenej 

jazykovej súťaži zo 14 účastníkov našej 

školy najúspešnejší: 
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1. Pavol Sloboda – 4.B (84,8%),  

2. David Bujzaš – 3.B (84,4%)  

3. Simonka Bellayová – 2.B (84,0 %) 

RNDr. Ž. Grešnerová 

Olympiáda SJL 

Novinky sa nevyhli ani olympiáde zo 

slovenského jazyka a literatúry. Školské kolo 

sme 10. decembra 2021 prvýkrát absolvovali 

online formou. Na 16 prihlásených študentov 

v oboch kategóriách (1. – 2. ročník a 3. – 4. 

ročník) čakal test s 25 úlohami, na riešenie 

ktorých mali súťažiaci maximálne 35 minút.  

Komu sa darilo najviac? 

KATEGÓRIA A (3. – 4. ročník) 

1. Ema Marková 3.B 

2. Michal Michálek 3.A 

3. Tomáš Kabát 3.A 

    Matúš Mihaljevič 3.B 

 

 

 

KATEGÓRIA B (1. – 2. ročník) 

 

1. Karin Kubová 1.A 

2. Simona Bellayová 2.B 

3. Lucia Fridrišková 2.B 

    Marek Hudeček 2.B 

    Marek Hluchý 1.A 

 

 

 

Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 

vo februári 2022, postupujú víťazky 

oboch kategórií.  

Držíme palce! 

 
Mgr. I. Maliariková 

foto: M. 
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ČERVENÉ 

STUŽKY 

 

Červená stužka je medzinárodným 

symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými 

HIV alebo postihnutými chorobou AIDS. 

Červená farba bola vybraná ako symbol krvi  

a života. Na Svetový deň boja proti 

HIV/AIDS, ktorým sa stal prvý december, si 

ľudia na celom svete pripínajú červenú 

stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj                        

k HIV/AIDS. 

Posolstvá červenej stužky 

Prvým posolstvom červenej stužky je 

ZÁUJEM a SOLIDARITA s ľuďmi 

nakazenými HIV alebo postihnutými 

chorobou AIDS, ktorí patria do spoločnosti 

napriek svojej chorobe. 

Druhým posolstvom červenej stužky je 

NÁDEJ, že boj s nákazou HIV a chorobou 

AIDS bude raz vyhratý a že hľadanie vakcíny 

a liečby na zastavenie bolesti a utrpenia bude 

úspešné. 

Tretím posolstvom červenej stužky je 

PODPORA tých, ktorí žijú                  

s HIV/AIDS. Červená stužka je aj 

posolstvom podpory ďalšieho 

vzdelávania pre tých, ktorí nie sú 

infikovaní HIV. 

Červené stužky sú aj celoslovenskou 

kampaňou, pričom v roku 2021 sa 

zrealizoval už jej 15. ročník. Do 

spomínaného podujatia sa každoročne 

zapája viacerými podujatiami aj naša 

priemyslovka. Svetový deň 

boja proti HIV/AIDS sme si 

pripomenuli nosením 

červených stužiek, besedami 

o danej problematike, ako 

i sledovaním filmu Anjeli. 
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PYŽAMO, MONTÉRKY, SUKNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alebo AKO SME SI UŽILI A PREŽILI IMATRIKULÁCIE 

16. novembra 2021 sme si vychutnali 

netradičný a zaujímavý školský deň. Nás 

prvákov, ale i druhákov (rest 

z minulého roka) čakalo 

prijímanie do „cechu 

študentského“ alias 

imatrikulácie.  

Nikdy by mi ani nenapadlo, že 

raz pocestujem autobusom do 

školy oblečená v pyžame. Taká 

bola totiž prvá imatrikulačná 

úloha pre nás, prvákov. 

Druháčky sa zas nahodili do 

montérok a ich spolužiaci sa 

predviedli v pestrofarebných 

sukniach. Musím uznať, že 

všetkým to veľmi pristalo.  

Chvíľku sme čakali v zime pred 

školou, čo bolo účinnejšie ako 

ranná káva. Spolužiak len 

poznamenal, že hneď, ako to 

bude možné, musí si v školskom bufete kúpiť 

na zahriatie horúceho psa. Myslím si, že nutné 

to nebolo, veď úlohy, ktoré na nás čakali, nás 

zohriali dostatočne. 

Najskôr nám v šatniach 

tretiaci, organizátori 

imatrikulácií, 

skontrolovali predpísané 

oblečenie. Ak niekto 

nespĺňal požiadavku, 

pokreslili mu tvár. Ani 

sme sa nenazdali a už sme 

počúvali ďalšie pokyny. 

Museli sme sa rozdeliť do 

dvojíc. Naši „kati“ nám 

zviazali nohy a ruky. 

Takto sme sa presúvali po 

schodoch do jednotlivých 

učební. Nebolo to vôbec 

jednoduché, ale bola to 

dobrá rozcvička. 

Svalovica na druhý deň 

zaručená.  
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Prvá prestávka priniesla ďalšiu 

úlohu. V zborovni sme si na počesť 

Mira Žbirku zaspievali Atlantídu. Cez školský 

rozhlas nás počula celá škola. Ale to nevadí, 

veď falošne spieval len Miško, Paľko, Didka, 

Vladko a ešte zopár ďalších. Po excelentnom 

speváckom výkone nám vylepšili make-up. 

Pomaľovali nám tváre rozmanitými farbami 

a vzormi.  

Počas veľkej prestávky pokračovali 

v zlepšovaní našej kondičky. Opäť nám 

zviazali ruky a kačákmi sme sa z prízemia 

museli dostať na najvyššie poschodie.  

Na poslednú 

úlohu sme sa 

presunuli do 

telocvične. 

Zaspomínali 

sme na 

detstvo 

a zahrali si 

lyžičky – 

vidličky – 

nože. Bohužiaľ, niekedy 

nebolo dobre počuť, 

občas si tretiaci jeden 

z príborov odmysleli 

alebo to povedali 

rýchlosťou svetla. 

Nakoniec sme všetci (alebo aspoň väčšina) 

boli odmenení kopou cukríkov.  

Bolo to náročné? Keď sme si pozreli video 

z imatrikulácií spred dvoch rokov, 

skonštatovali sme, že ani nie. Aktivity nás 

bavili, ale bavili nás i tretiaci. Z nich si to 

najviac užíval Edo.  

Už sa tešíme, keď raz my ako tretiaci 

pripravíme imatrikulácie pre nových prvákov.  

imatrikulovaní prváci, foto: M.  
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                 SPOMIENKY  

                 NA RUSKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď som nastúpila do tretieho ročníka na 

základnej škole, môj otec začal pracovať 

v Rusku ako vedúci stavby nového Schaeffler 

závodu. Chodil domov asi raz za mesiac, ale 

začiatkom februára 2015 nás, 

mňa a môjho brata, zobral so 

sebou. A tak sme žili v Rusku 

dva a pol mesiaca. 

Ako ešte malé deti sme sa 

s bratom veľmi tešili. Prvýkrát 

sme leteli lietadlom. Odlietali 

sme z Letiska M. R. Štefánika 

v Bratislave do Moskvy, to 

bol prvý trojhodinový let. 

Doteraz si pamätám, ako sme 

leteli nad Moskvou a ani 

z lietadla nebol vidieť ani 

jeden koniec mesta, taká 

veľká je táto metropola. Keď 

sme pristáli, čakala nás ďalšia 

trojhodinová cesta, no teraz taxíkom 

z jedného moskovského letiska na druhé. 

Odtiaľ sme ešte hodinu a pol leteli do našej 

cieľovej destinácie, Ulyanovska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulyanovsk je hlavné mesto Ulyanovskej 

oblasti, ktoré sa nachádza asi 700 km 

východne od Moskvy. Prechádza ním 

najdlhšia európska rieka Volga a má približne 

620 000 obyvateľov. 

Ulyanovsk je aj historicky 

významné mesto, pretože je to 

rodné mesto Vladimíra Iľjiča 

Lenina. Pôvodný názov mesta 

bol Simbirsk, až po smrti 

Lenina (rod. Ulyanov) bolo na 

jeho počesť mesto 

premenované na Ulyanovsk. 

Musíte si myslieť, že pekná 

dva a pol mesačná dovolenka, 

no nebolo to tak. Otec 

pracoval od siedmej ráno do 

šiestej večer a my sme 

medzitým s bratom boli 

v ruskej škôlke, v tzv. sadiku 

(в садику). Aj keď som vtedy už mala deväť 

rokov, chodila som s mladším bratom do 

škôlky, pretože som z ruštiny nemala žiadne 

znalosti. Bola to síce malá súkromná škôlka,  
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no mám na ňu veľmi dobré spomienky. Pani 

učiteľky sa nás snažili naučiť niečo po rusky 

a za odplatu sme ich my zasa učili po 

slovensky. Deti nám ukazovali ich ruské 

rozprávky a my im tie naše. A keď sa deti 

uložili na poobedný spánok, my s bratom sme 

robili úlohy, ktoré nám posielali zo školy.  

Cez víkendy, keď mal otec voľno, sme 

navštevovali rôzne pamiatky a atrakcie               

v meste aj mimo mesta. Často sme sa chodili 

sánkovať, korčuľovať alebo aj prechádzať sa 

na Volgu, ktorá bola v tento čas roka úplne 

zamrznutá. Skrátka povedané užívali sme si 

tuhú ruskú zimu.  

Čo nás zaujalo, boli ruské tržnice tzv. rynok 

(рынок), ktoré boli obrovské. Väčšinou to 

bola jedna alebo dve haly, v ktorých sa 

nachádzalo mäso, ovocie, zelenina, ale 

napríklad aj korenie a sladkosti. Veľkú časť 

zaberal aj rybí trh s čerstvými rybami priamo 

z Volgy. Na týchto trhoch sa dalo zohnať 

snáď úplne všetko, aj oblečenie alebo 

výrobky miestnych remeselníkov.  

Po našej zimnej návšteve Ruska sme do 

Ruska zavítali ešte dvakrát v lete. Počas 

týchto pobytov sme navštívili aj iné mestá, 

ako Samaru, kde sme videli napríklad 

Pamätník nosnej rakety Soyuz, v Tolyatti zasa 

Technické múzeum (K.G. Sakharova History 

of Technology Park Complex) alebo Bielu 

mešitu v Bolgare. 

To sú niektoré z mojich spomienok na Rusko. 

Text a foto: Karin Kubová 
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JEDEN Z NÁS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sympatický prvák – logista Milan Haňák sa v tomto roku stal predsedom Žiackej školskej 

rady našej priemyslovky. Dozvedeli sme sa, že vo voľnom čase sa venuje rozmanitým 

aktivitám. Jednou z nich je hasičský šport. Práve ten sa stal náplňou nášho rozhovoru. 

 

 

Odkedy sa venuješ hasičskému športu 

a ako si sa k nemu dostal? 

V súčasnosti som členom Dobrovoľnej 

požiarnej ochrany Slovenskej republiky (DPO 

SR) a tiež členom Dobrovoľného hasičského 

zboru (DHZ) na Papradi. 

K hasičskému športu som sa dostal v roku 

2014 pri príležitosti náboru detí, ktoré sa mali 

stať detskými hasičmi a pripravovať sa na 

detskú hasičskú ligu -  súťaž nazvanú Plameň. 

Táto ponuka ma veľmi zaujala, pretože som 

vždy chcel byť hasič, no vzhľadom k môjmu 

zdravotnému stavu nebolo možné venovať sa 

tejto aktivite profesionálne. 

 

Čo je náplňou hasičského športu? 

Najprv si treba uvedomiť, že hasičský „šport“ 

nie je len šport. Hneď ako mladý detský hasič 

dovŕši vek 15 rokov, dostane ponuku členstva 

v DPO SR. Dobrovoľná požiarna ochrana 

Slovenskej republiky odomyká mladému 

človeku možnosti výjazdov a konkrétnej 

pomoci ľuďom v núdzi. Dôležité je však 

zdôrazniť, že hasiči, ktorí sú členmi už dlhšiu 

dobu, „bažantov“ nechcú brať na ťažšie 

výjazdy, ako sú rozsiahlejšie požiare, zato sú 

obrovskou pomocou pri záplavách, menších 

požiaroch a pátracích akciách.  

Ale naspäť k tej športovej časti hasičstva. 

Hasičský šport má veľa disciplín, či už 

takzvaný útok s vodou, požiarna štafeta so 

štafetovým kolíkom alebo špeciálna 

prekážková dráha CTIF (CTIF = 

Medzinárodný technický výbor na 

predchádzanie požiarom a hasenie požiarov). 

 

Ako vyzerá váš bežný tréning? 

Charakter tréningu vždy záleží od toho, na 

akú súťaž, prípadne ligu je potrebné sa  
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pripravovať. Náročnosť tréningu samozrejme 

závisí aj od veku mladých hasičov.  

Trénovať a učiť sa  začínajú malí hasiči 

priemerne od šiestich rokov. Vekom sa             

z nich stáva družstvo detských dobrovoľných 

hasičov, ktorí až do svojich 17 rokov tvoria 

jeden tím a prechádzajú spolu nástrahami 

hasičského športu. V 17. rokoch sa hasič 

presúva do ligy pre dorast, v prípade malého 

počtu hasičov v doraste je hasič považovaný 

za dospelého. 

 

Akým ďalším aktivitám sa venujete? 

Dobrovoľní hasiči často organizujú rôzne 

podujatia - karnevaly pre deti, Deň detí, 

Mikuláša, cestu rozprávkovým lesom atď. 

Okrem toho sa samozrejme aktívne zapájajú 

do hasenia požiarov a ochrany obyvateľstva 

a často bývajú na mieste zásahu ako prví.  

 

Zúčastňujete sa aj súťaží? Akých? Aké 

umiestnenia ste dosiahli? 

Môžem povedať, že máme za sebou celkom 

úspešnú súťažnú sezónu - 2. miesto a putovný 

pohár primátora, 3. miesto v Topoleckej.  

Minulý rok – 2. miesto v Banke, druhé 

obhájenie 3. miesta v Kalnici. 

 

Ako si spomínal, stal si členom DPO SR 

a tiež si členom DHZ na Papradi. Stručne  

 

 

 

nám priblíž práva a povinnosti DHZ a jeho 

význam? 

Podľa mňa je dôležité, aby každá obec mala 

svoj DHZ z dôvodu ochrany obyvateľstva                 

a zaujímavej voľnočasovej aktivity pre deti. 

Hlavné úlohy v činnosti DHZ sú zamerané na 

protipožiarnu prevenciu a ochranu životov               

a zdravia občanov, ochranu obecného                        

a súkromného majetku pred škodami, ktoré 

spôsobujú požiare, výbuchy, havárie, povodne 

a iné živelné pohromy. 

 

Čo ti tento šport dáva, prípadne čo ti 

berie? 

Tento šport dáva nielen mne, ale všeobecne 

deťom a mladým ľuďom zaujímavé zážitky 

a zručnosti, možnosť zmysluplne tráviť voľný 

čas. Zároveň musím pripomenúť, že hlavným 

problémom          

v dnešnej dobe je 

malý záujem             

o tento šport. 

Pomaly upadá do 

zabudnutia a to je 

veľmi zlé. Je 

dôležité aj 

v súčasnosti viesť 

deti k tomuto 

športu, umožniť 

im vyskúšať si 

prácu v DHZ. 

 

Za rozhovor ďakuje 

redakčná rada 

Foto: rodinný album 

Milana Haňáka 
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       PRÍBEHY UKRYTÉ V KNIHÁCH 

 

Projekt bol zrealizovaný vďaka  

Participatívnemu komunitnému  

rozpočtu TSK 

 

 

 

 

Príbehy ukryté v knihách 
- nová rubrika nášho časopisu. 

  Čítal si zaujímavú knihu, upútal ťa konkrétny literárny príbeh či postava? 

     Napíš o tom článok a inšpiruj aj ostatných k prečítaniu príbehu. 

Pre milovníkov sci-fi príbehov som vybral 

pútavý román amerického autora Andyho 

Weira Marťan s ústrednou postavou botanika 

a astronauta Marka Watneya, inteligentného 

človeka so skvelým zmyslom pre humor.  

Príbeh začína spočiatku 

úspešnou misiou  ľudskej 

posádky na planéte Mars. Silná 

piesočná búrka je však 

dôvodom, prečo kapitánka 

Johanssenová rozhodne 

o návrate posádky na vesmírnu 

loď Hermes, nachádzajúcu sa na 

obežnej dráhe Marsu. Odtrhnutá 

anténa zasiahne jedného 

z členov posádky Marka 

Watneya a poškodí mu oblek. 

Ostatní po ňom pátrajú, ale keď 

neodpovedá, v domnení, že 

Mark je mŕtvy, opustia povrch 

červenej planéty bez neho.  

Keď sa Mark preberie, uvedomí si, že  pred 

šiestimi dňami sa stal jedným z prvých ľudí, 

ktorí pristáli na Marse. Pravdepodobne bude 

prvý, kto na ňom aj zomrie.  

Nemá ako oznámiť Zemi, že je nažive, a aj 

keby sa mu to podarilo, jeho zásoby ani 

zďaleka nepostačujú, aby prežil do príletu 

ďalšej kozmickej lode. Na druhej strane aj tak 

asi nebude mať dosť času, aby zomrel hladom. 

Poškodené vybavenie, kruté marťanské 

prostredie a starý známy „ľudský faktor“ so 

svojimi prešľapmi a chybami ho 

môžu zabiť oveľa skôr. 

 

Mark však nie je ochotný len tak to 

vzdať. Vďaka svojej 

vynaliezavosti, technickým 

schopnostiam a zarytému 

odhodlaniu vytrvalo bojuje                   

s jednou neprekonateľnou 

prekážkou po druhej. Vystačí mu 

silná vôľa a hlboké znalosti na to, 

aby prekonal neprekonateľné?             

To vám už neprezradím...  

„Obrovský pretlak znútra vystrelil 

komoru ako delovú guľu a cez 

vzniknutý otvor explozívne unikal 

vzduch. Prekvapeného Watneyho to vnútri 

hodilo chrbtom o zadné dvere.  

Prechodová komora preletela štyridsať metrov 

a tvrdo dopadla na povrch. Watney sa sotva 

spamätal z prvého šoku a už ho čakal druhý, 

lebo ho pri dopade hodilo tvárou o predné 

dvere.“                                        Marek Urban                 
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      ANDY WEIR 
Andy Weir je americký spisovateľ a softvérový 

inžinier. Medzinárodný úspech získal 

románom Marťan, ktorý v roku 2015 sfilmoval 

Ridley Scott a hlavnú úlohu si zahral Matt 

Damon. 

 

Narodil sa v Kalifornii ako jediný syn fyzika 

a inžinierky. Keď mal osem rokov, jeho rodičia 

sa rozviedli. V 15. rokoch začal ako 

programátor pracovať pre Sandia National 

Laboratories.  Na Kalifornskej univerzite v San 

Diegu študoval počítačové vedy, nakoniec však 

školu nedokončil. Pracoval ako programátor 

pre niekoľko softvérových spoločností ako 

AOL, Palm, MobileIron a Blizzard, kde 

pomáhal vytvoriť svetoznámu hru Warcraft II. 

V súčasnosti žije Andy Weir v Mountain View 

v Kalifornii. Trpí fóbiou z lietania, preto 

nenavštívil natáčanie Marťana, ktoré prebiehalo 

prevažne v Budapešti. V roku 2015 síce zavítal 

do Johnsonového vesmírneho centra 

v Houstone a Comic-Conu v San Diegu, ale 

predtým sa musel podrobiť terapii a užívať 

lieky, aby bol vôbec schopný absolvovať cestu 

lietadlom.   

Weir začal písať ako dvadsaťročný a svoje 

práce niekoľko rokov publikoval na internete. 

Knižne vydaný román Marťan je napísaný 

vedecky tak presne, ako to je len možné a jeho 

písanie bolo súčasťou rozsiahleho výskumu 

orbitálnej mechaniky, podmienok na Marse, 

histórie pilotovaných kozmických letov 

a botaniky.  

V slovenčine tiež vyšli Weirove romány 

Artemis a Spasiteľ. V roku 2022 sa chystá 

vydanie knihy Posledná šanca. 

        

                                                                                    RR 
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Stalo sa už tradíciou, že na stránkach školského 

časopisu prinášame rubriku približujúcu osudy          

a názory bývalých študentov našej školy. 

Tentokrát vám predstavíme študenta VUT 

v Brne a nádejného programátora.  

Zoznámte sa, prosím,                                                       

MATEJ BOJNANSKÝ 

 

NAŠI EX 
 

 

Pamätáte sa, čo pred rokmi rozhodlo, že ste 

si po skončení ZŠ vybrali práve myjavskú 

priemyslovku? 

Pokiaľ si dobre pamätám, tak rozhodlo 

technické zameranie školy, nakoľko ma 

zaujíma technika. Jedným z dôvodov bol aj 

menší rozsah učiva v oblasti prírodných vied, 

ktoré nie sú pre mňa tým pravým. 

V ktorých rokoch a aký študijný odbor ste 

študovali na SPŠ Myjava? 

Študoval som v rokoch 2014 - 2018 odbor 

technické lýceum. Tento študijný odbor som 

si zvolil kvôli možnosti po prvých dvoch 

ročníkoch sa rozhodnúť, ktorým smerom sa 

vybrať. Ja som si zvolil informatiku, čo určite 

neľutujem. 

Ako spomínate na vaše stredoškolské časy? 

Zlaté časy!  Super obdobie, takmer žiadne 

povinnosti (okrem prípravy na štúdium) 

v porovnaní s tým, koľko povinností pribudlo 

po ukončení štúdia. Štyri roky plné zážitkov, 

nových priateľstiev, spoločných akcií 

a v neposlednom rade nadobudnutých 

vedomostí. 

Ako s odstupom času hodnotíte úroveň SPŠ 

Myjava? 

Veľa ľudí ma strašilo, že nebudem dobre 

pripravený na vysokoškolskú matematiku, no 

opak bol pravdou, aj keď sa priznám, že teraz 

som na vysokej škole prenášal matematiku. 

No to určite nebolo nedostatočnou prípravou 

na strednej škole, ale mojím prístupom , 

o čom by vedela porozprávať pani profesorka 

Horňáková. Čo sa teda týka úrovne školy, tak 

tá je na veľmi dobrej úrovni, myslím si, že je 

aj v dnešnej covid dobe, keď vidím brata             

(v súčasnosti je tiež študentom SPŠ Myjava) 

sedieť poctivo každý deň pri počítači pri 

online výučbe. Absolvujú každú jednu hodinu  
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online v porovnaní s inými školami, ktoré 

počas online výučby nemajú kompletnú 

výuku. 

Myslíte si, že sa dnešní stredoškoláci líšia 

od tých počas vášho štúdia? 

Myslím si, že ani nie. Nie je to zasa taká dlhá 

doba od ukončenia môjho štúdia na strednej 

škole. Jediné, čo sa dnes zmenilo, je to, že 

žiaci zažívajú online výučbu, čo z môjho 

pohľadu je veľká výhoda a úspora času, no 

verím, že pre niekoho to bolo náročné 

obdobie. 

Pamätáte sa ešte na školský časopis 

Strojár? 

Pamätám, bol som členom redakčnej rady 

tohto časopisu. Veľmi pekný projekt, kde sa 

môžete dočítať rôzne informácie, aktuality, 

názory bývalých študentov a mnohé 

iné.Štúdium na ktorej vysokej škole ste si 

vybrali po absolvovaní maturitných 

skúšok? 

 

Vybral som si štúdium na VUT v Brne, 

fakultu informačných technológií. Dúfam, že 

v tomto školskom roku úspešne ukončím 

bakalárske štúdium. 

Čo je na vysokoškolskom štúdiu najľahšie 

a naopak, čo vám spôsobuje najväčšie 

problémy?  

No, problém bol zrejme jediný a to bol môj 

prístup. Veci som si nechával na poslednú 

chvíľu, čo na vysokej škole nie je ten najlepší 

nápad. Čo sa mi zdalo asi najľahšie, bolo 

programovanie, no ani to nebolo jednoduché 

a v začiatkoch som nad projektami 

z programovania strávil veľa času. 

Okrem študijných povinností ste sa 

venovali aj nejakým pracovným aktivitám? 

Ak áno, akým? 

Od leta 2016 pracujem v digitálnej agentúre 

Upvision v Senici. Vo firme robím na vývoji 

rozmanitých  
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webových aplikácií a rôznych softvérov. Do 

firmy som prišiel ako začínajúci programátor, 

no snaha, pár rokov praxe a štúdia ma veľmi 

posunuli. Dnes pracujem ako senior developer 

a mám pod palcom takmer všetky dôležité 

projekty agentúry. Posledné 2 roky k nám 

chodia praxovať 

študenti stredných 

škôl a získavajú tu 

pracovné skúsenosti. 

Niektorí síce túto 

možnosť nevyužívajú 

naplno, nejako si tu 

svoju prax pretrpia a tí 

šikovnejší u nás 

brigádujú popri škole, 

či už strednej alebo 

vysokej. Aktuálne vo 

firme pracujeme dvaja 

absolventi SPŠ 

a jeden súčasný 

študent. 

A čo voľný čas? Ako 

ho najčastejšie 

a najradšej trávite? 

Voľný čas, ak nejaký vôbec je , trávim 

s kamarátmi, či už sa vyberieme niekde do 

prírody, na nejakú dovolenku alebo len tak 

podebatovať. Cez leto hrávam futbal, máme 

super partiu a vždy radi po zápasoch 

posedíme, v zime obľubujem lyžovanie.  

Čo považujete v živote za najdôležitejšie? 

Určite to bude 

zdravie a rodina. 

Blížia sa vianočné 

sviatky. Čo pre 

vás znamenajú? 

Aké zvyky 

dodržiavate? Aké 

je vaše 

najobľúbenejšie 

vianočné jedlo? 

Spomeniete si z 

detstva na nejaký vianočný darček, ktorý 

bol pre vás vtedy veľmi vzácny? 

Chvíle na oddych, čas strávený v kruhu 

rodiny. Čo sa týka zvykov, tak dodržiavame 

tie najčastejšie, ako je ryba so šalátom na 

večeru, vianočné oplátky... Nemám asi 

obľúbené vianočné jedlo, ale moje obľúbené 

jedlo sú pečené rebierka. Čo si spomínam 

z detstva, tak vždy mi urobilo radosť LEGO. 

Na záver  - čo by ste 

zaželali súčasným 

študentom, prípadne 

profesorom 

priemyslovky? 

V dnešných dňoch 

hlavne zdravie, 

študentom motiváciu 

do štúdia a veľa 

študijných úspechov 

a profesorom veľa 

šikovných študentov, 

ktorí im budú robiť 

radosť. 

Za rozhovor ďakuje            

a všetko dobré želá 

redakčná rada školského 

časopisu 

Foto: rodinný album M. Bojnanského – stužková slávnosť 
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Charakterizujte vašu triedu 2 – 3 slovami 

-  vtipná, spoločenská, super kolektív 

-  pohodová, zábavná 

-  múdra, dobrá trieda 

-  rôznorodá partia géniov 

-  inteligentná skupina ľudí 

-  šprti, srandisti, šašovia 

-  normálna trieda so superkolektívom 

-  výnimočná, špičková trieda 

-  ukecaná, súdružná 

 

Čo vám vyučujúci vyčítajú?  
● že máme na oveľa viac, len sa nesnažíme 

● neskoré príchody 

● zlú dochádzku 

● používanie mobilov na hodinách 

● hlučnosť, vyrušovanie 

● nenosenie rúška 

● neprezúvanie 

● že sa nesústredíme, nepozornosť  

● nedopisovanie písomiek 

● rozprávanie na hodinách 

 

Za čo vás chvália? 
▲ za logické uvažovanie 

▲ keď sme aktívni na hodinách 

▲ za projekty, vydarené písomky 

▲ za správne odpovede 

▲ za dobrý prospech 

 

▲ keď dávame na hodinách pozor 

▲ za správanie 

▲ za dobrú spoluprácu 

▲ za komunikáciu 

 

Najvtipnejší človek z triedy  

☻ Eduard Gabriel (8) 

☻ Roman Černý (5) 

☻ Milan Klandúch (4) 

 

Najzodpovednejší 

človek z triedy 

♣  Matúš Mihaljevič 

(11) 

♣  Adam Bojnanský 

(9) 

♣  Ema Marková (9) 

♣  takého máme? (4) 

 

Najmúdrejší človek z triedy 

♦  Matúš Mihaljevič (13) 

♦  David Bujzaš (9) 

♦  Adam Bojnanský (7) 

 

Najvyšší z triedy 

▓  Roman Černý (193 cm) 

 

Najnižší z triedy  

▪  Katarína Sudorová (156 cm) 
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Najukecanejší človek z triedy  

◘  Milan Klandúch (12)  

◘  Eduard Gabriel (10) 

 
Najlepší športovci triedy 

♠ futbal – Mareček, Mihaljevič, 

Vesperín, Bojnanský, 

Sudorová, Bujzaš, Čerešník 

♠ floorball – Filip Medlen 

♠ hokejbal – Filip Medlen 

♠ hasič – Eduard Gabriel 

 

Umelecky zameraní ľudia triedy  
♫  Ema Marková, Ondrej Viskup  – 

folkór 

♫  Samuel Čmelík – gitara 

 

Kto sa prvý ožení/vydá?        
♥  Ondrej Viskup (7) 

♥  Michaela Pisarovičová (5) 

♥  David Bujzaš (5) 

 

Kto to dotiahne ďaleko? 

 Roman Černý, Samuel Čmelík, Michaela 

Pisarovičová, David Bujzaš, Soňa Mizeráková 

– podnikanie  

  Adam Bojnanský, David Bujzaš, Matúš 

Mihajlevič – IT 

  Filip Medlen  – športové poradenstvo 

  Michaela Pisarovičová – stavebníctvo 

  Jakub  Križánek, Roman Černý– strojárstvo 

  Martin Čerešník – Formula 1 

  Šimon Mareček – futbal 

 

Najlepší zážitok triedy?  
  lyžiarsky výcvik 

  divadelné predstavenie v Trnave + vianočné 

trhy 

  s p. učiteľom Mosným na zmrzline  

  florbalový turnaj v Trenčíne 

  prázdniny 

 

 

Najobľúbenejšie 

predmety 
 telesná 

a športová 

výchova (5), 

programovanie 

CNC strojov (4), 

CAD/CAM 

systémy (4), prax 

(4), aplikovaná 

informatika (4) 

 

Najťažšie 

predmety 

 informačné systémy (8), matematika (7), 

nemecký jazyk (6), občianska náuka (6), 

aplikovaná matematika (5) 

  

Aká je vaša triedna? 

 pohodová    

 super 

 milá 

 dá sa s ňou porozprávať 

 ústretová 

 mladá 

 prísna, zásadová 

 spravodlivá 
 

Čo vám v škole najviac chýba? 

  lepšie, krajšie šatne 

  jedáleň priamo v škole 

  vlastná učebňa, aby sme sa nemuseli sťahovať 

  viac dievčat 

  riaditeľské voľno 

  lepšie vybavenie učební 

  viac predmetov s p. prof. Mosným 
 

Čo by ste zmenili na vašej triede? 

  nič, s triedou som 

spokojný 

  menej otravovania 

s úlohami od tých, ktorí si 

ich nenapíšu 

  aby v nej bolo menej 

falošnosti 

  pridal by som do 

triedy viac dievčat 

 
Charakteristika bola 

zostavená podľa najčastejšie 

sa  opakujúcich odpovedí 

v ankete triedy              

foto: M.  
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VIETE, ŽE... 

Veverička nevidí červenú farbu. Vo vzduchu 

preskočí aj 4 metre. Pri tom jej pomáha 

objemný huňatý chvost. Používa ho ako 

kormidlo – aby vedela zmeniť smer, no 

chvost sa zíde aj ako padák. 

Slimák má 25 zubov. 

Čmeliak dokáže vyletieť vyššie, ako je vrch 

Mount Everestu. 

Oko je najdôležitejším zmyslovým 

orgánom. To je všeobecný fakt, ktorý pozná 

každý. Vedeli ste však, že oko váži 

približne 28 gramov? Ľudské oko rozlíši až 

500 odtieňov sivej farby. Človek priemerne 

žmurká 12-krát za minútu, t.j. 10 000-krát 

za deň. U plačúceho novorodenca síce 

poriadny krik započujete, ale žiadne slzy 

neuvidíte, pretože ešte nemajú vyvinuté 

slzné kanáliky. Bábätko začne slziť 

v období 3. týždňa svojho života, niekedy 

dokonca až v 4. mesiaci. Vedeli ste, že 

rohovka z oka žraloka má podobnú stavbu 

ako tá ľudská? Práve preto sa využíva aj pri 

transplantáciách ako náhrada.  

Magnetky na chladničke vás môžu dostať do 

Guinnessovej knihy rekordov. Musíte ich 

však nazbierať viac než 32 000. Najdlhšia 

chladnička na svete meria 27 kilometrov. 

Jedlo by ste v nej hľadali zbytočne - slúži 

vede. Einstein navrhol chladničku poháňanú 

plynom z alkoholu. Patentovali ju v roku 

1926, no nebola vyrobená. Kúpiť si môžete aj 

chladničku v tvare Fiatu 500. Horšie je, že 

stojí toľko, čo dve bežné autá. 

Slovania pripisovali stromom magickú moc. 

Verili, že v nich sídlia duše mŕtvych a za 

vyťatie zdravého stromu hrozí človeku smrť. 

Najposvätnejším bol dub, mohutný dlho žijúci 

strom, ktorý zasvätili bohovi Perúnovi.             

K dubom nosili ľudia rôzne obety pre bohov, 

modlili sa pod nimi za dážď a usporadúvali 

pri nich rôzne 

obrady. Stromy 

a ich vetvičky 

sa využívali aj   

v slovanských 

zvykoch                  

a tradíciách. 

Vedeli ste, že aj 

upíri pochádzajú zo slovanskej mytológie? 

Slovania verili, že upírom sa stane každý, kto 

sa nedostane do sveta mŕtvych, ten, komu po 

hrobe prebehne mačka, ale aj živý človek 

trpiaci chorobami. Okrem cesnaku mali 

Slovanov chrániť pred upírmi aj strážne psy. 

Spracoval B., foto: internet
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NIEKOĽKO  OMYLOV  VŠEOBECNÉHO  

VZDELANIA 

Mamuty boli najväčšie európske 

zvieratá kamennej doby 

Huňaté mamuty žili v Európe v dobách 

ľadových. Vo fázach oteplenia tu žili iné 

zvieratá, napr. slon lesný. Na európskom 

území sa vyskytoval v období rokov asi od 

145 000 do 115 00 pred n. l. Bol ešte väčší 

ako mamut. Úplná kostra aj s klami sa našla 

vo vápencovom lome v Dolnom Sasku 

v Nemecku. Slon lesný bol pravdepodobne 

prvý živočíšny druh vykynožený človekom.  

Železná panna slúžila na 

popravy 

Železné panny sú hitom mučiarní: delikvent 

je v nich pomaličky prebodnutý 

nainštalovanými hrotmi. Takáto panna bola 

však „vynájdená“ až v 19. storočí. 

V stredoveku slúžila ako pranier bez hrotov, 

do ktorého boli odsúdení zatvorení 

a vystavení posmechu a tyranii okoloidúcich.  

Veľryby vyfukujú do vzduchu 

fontány vody 

Veľryby sa po vynorení zbavujú 

opotrebovaného vzduchu cez nosové otvory. 

Tento vzduch sa počas ponorenia v tele 

veľryby zohrial. Vodné pary, ktoré vzduch 

obsahuje, skondenzujú okamžite po kontakte 

s okolitým studeným vzduchom na viditeľný 

vydychovaný prúd vzduchu, prípadne 

zmiešaný s vodou.  

Najslávnejšia filmová 

cena na svete sa volá 

Oscar 

Cena má oficiálny názov Academy 

Award of Merit (CENA 

AKADÉMIE ZA ZÁSLUHY). Od 

roku 1929 ju udeľuje Akadémia 

filmového umenia a filmovej 

vedy. Oscar je iba prezývka, ktorú 

táto soška dostala, keď v roku 

1931 istá zamestnankyňa 

Akadémie vykríkla, že cena 

vyzerá ako jej strýc Oscar. Soška 

nie je zlatá, len pozlátená a neodovzdáva sa 

s často citovanými slovami The Oscar goes 

to..., ale The winner is... 

Pikniky sú britský vynález 

Je jasné, že vynález jedenia v prírode nemá 

jediného autora. Ujal sa ako romantická móda 

francúzskych „lepších kruhov“ v 17. a 18. 

storočí. Kráľovná Mária Antoinetta mala pre 

prepychové „pastierske idyly“ osobitnú 

slabosť. Práve koncom 17. storočia sa pre 

takýto spôsob stravovania presadil názov „pic 

un nic“ (vezmi si trošku). V polovici 18. 

storočia „postihli“ piknikové radovánky aj 

Veľkú Britániu.   

 Podľa publikácie 1000 omylov všeobecného vzdelania 

spracoval P., foto: internet
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Stránka poézie 
KRUH ŽIVOTA 

Stromy bez lístia 

v ničivej sile víchrice 

odolávajú trýznivej samote. 

Stromy bez života 

v smrtonosnom tanci 

ohýbajú pusté konáre... 

Aby s nádychom jari 

životodarný púčik 

priniesol nádej 

rozkvitnutého šťastia. 

Nekonečný kruh života.  

 
                                             Peter 

 

 

                                                                        MOJEJ LÁSKE 

                                                                                                        

Vidím ťa v pestrofarebnej lúke, 

v žiarivých slnečných lúčoch 

i v odlesku snehových vločiek. 

Cítim ťa v rannej káve, 

v čerstvo pokosenej tráve 

i v hebkosti zamatovej blúzky. 

Počujem ťa vo vlnách mora, 

v ozvene nádejných sľubov 

i v symfónii poletujúcich vtákov. 

Milujem ťa všetkými zmyslami. 

 

Peter 

Ilustrácie M.F. 
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NAŠA  ANKETA 
Zvykne sa vravieť AKO NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK. Preto mnohí ľudia tvrdia, 

že ak chcú niečo vo svojich životoch zmeniť k lepšiemu, treba s tým začať hneď od 1. januára. 

Zisťovali sme, s akými predsavzatiami ste vstupovali do roku 2022. 

Aké sú tvoje tohtoročné 

novoročné predsavzatia? 

Lucia: Začať cvičiť a udržiavať si formu, 

zdravšie sa stravovať. 

Katka: Naučiť sa lepšie po rusky. 

Simonka: Predsavzatia som si nedala žiadne, 

pretože mi nikdy nevyjdú, a tak sa radšej 

sústredím na zlepšenie sa, než sa zamýšľať 

nad predsavzatiami a byť sklamaná, ak ich 

náhodou poruším. 

Tomáš: Naučiť sa kazačok. 

Dominik: Mať lepšie známky v 2. polroku. 

Nikola: Naučiť sa po japonsky. 

Dominik: Áno, dal som si predsavzatie, ale je 

to jedno, lebo som to už porušil. 

Lucia: Naučiť sa viac ľuďom hovoriť nie 

a byť viac úprimná. 

Diana: Moje predsavzatie na 

tento rok bolo posunúť sa 

v učení ďalej, dosiahnuť 

lepšie školské úspechy, 

venovať viac času sebe ako 

druhým, venovať sa tiež viac 

rodine a zažívať s nimi nové 

zážitky. 

Čo by si zaželal do nového roka 

2022 študentom a učiteľom SPŠ 

Myjava? 

Nikola: Želám všetkým veľa zdravia 

a šťastia, dobrých známok, málo písomiek 

s päťkami, žiaden omikron a veľa pekných 

zážitkov v novom roku. 

Tomáš: Želám všetkým veľa zdravia, 

šťastných chvíľ s rodinou, plné peňaženky             

a plné chladničky. 

Lucia: Želám vám veľa šťastia a hlavne 

zdravia do nového roka, aby bol lepší ako ten 

predchádzajúci a nech sa vám podarí 

dosiahnuť vaše dlhoročné priania. 

Dominik: Veľa šťastia, zdravia a učiteľom 

lepšie platy.  

Simonka: Želám im iba všetko dobré, 

v dnešnej dobe hlavne to zdravie, ale aj lásku 

blížnych.  

Matej: Učiteľom želám veľa šťastia, 

úspechov v ich osobnom živote a nech trávia 

čas venovaním sa niečomu, čo ich baví 

a napĺňa.  

Diana: Učiteľom prajem pevné nervy, 

zdravie, veľa úspechov, nech sa im darí a aby 

dosiahli, čo chcú. Študentom dobré známky, 

úspechy, ktoré môžu školu posunúť ďalej, či 

už v športových aktivitách, olympiádach 

a pod.  

Za 

odpovede 

ďakuje 

redakčná 

rada 
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  OTESTUJ 
SVOJE 

VEDOMOSTI 

1. Koľko existuje na svete krajín? 

a) 235 

b) 195 

c) 94 

d) 123 

2. Ktorá rieka preteká cez Peru? 

a)   Amazonka 

b)   Jang-c´-ťiang 

c)   Dunaj 

d)   Níl 

 3. Najväčší kontinent na svete je 

 

a) Antarktída 

b) Afrika 

c) Euroázia 

d) Severná Amerika 

 

4. Najväčší ostrov na svete je 

 

a) Borneo 

b) Veľká Británia 

c) Madagaskar 

d) Grónsko 

5. Najväčší ostrov v Stredozemnom mori 

je 

 

a) Cyprus 

b) Sicília 

c) Sardínia 

d) Korzika 

 

6. Najväčšia rieka na svete je 

 

a) Níl 

b) Žltá rieka (Chung-che) 

c) Amazonka 

d) Jang-c´-ťiang 

 

7. Ktoré je hlavné mesto 

Iraku? 

 

a) Teherán 

b) Kábul 

c) Bagdad 

d) Mosul 
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8. Najväčšie mesto sveta podľa počtu 

obyvateľov je 

 

a) Karáči v Pakistane 

b) Tokio v Japonsku 

c) Dillí v Indii 

d) Peking v Číne 

9. Ktorý je najsuchší kontinent na svete? 

 

a) Ázia 

b) Severná Amerika 

c) Antarktída 

d) Južná Amerika 

 

10. Ktorá z nasledovných krajín nemá 

pobrežie pri Stredozemnom mori? 

 

a) Portugalsko 

 

b) Líbya 

c) Maroko 

d) Monako 

 

11. Najväčšia krajina v Afrike podľa počtu 

obyvateľov je 

 

a) Nigéria 

b) Etiópia 

c) Egypt 

d) Konžská demokratická republika 

 

12. Ktorá z nasledovných krajín nehraničí 

s 2 alebo viacerými oceánmi? 

 

a) Rusko 

b) Veľká Británia 

c) Kanada 

d) Mexiko 

 

13. Veľká Viktóriina púšť sa nachádza v 

 

a) Kanade 

b) Austrálii 

c) Ázii 

d) Afrike 

 

14. Gibraltársky 

prieliv delí Maroko 

od 

 

a) Francúzska 

b) Bulharska 

c) Španielska 

d) Portugalska 

 

15. Ktorá je 

najväčšia krajina 

v Európe? 

 

a) Veľká Británia 

b) Nemecko 

c) Rusko 

d) Francúzsko 

 
Správne odpovede: 1b, 2a, 3c, 4d, 5b, 6c, 7c, 8b, 9c, 

10a, 11a, 12b, 13b, 14c, 15c 
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STRÁNKY  PLNÉ  HUMORU 

OSOBNÝ TRÉNER  

TATRANSKÉHO 

TYPU 
 

Blondínka si prišla kúpiť 

električenku. Pracovníčka 

za okienkom sa jej pýta: 

- Na mesiac? 

- Čo ste sa zbláznili? Len tu, 

po Bratislave. 

Policajt sa pýta kolegu: 

- Nemáš rozmeniť 

tridsaťeurovku? 

- Na dve pätnásťeurovky? 

Otec dohovára synovi: 

- Nepáči sa mi, že si chceš 

nájsť ženu na zoznamke! 

- A ty si sa ako zoznámil          

s mamou? 

- Normálne! Vyhral som ju 

v kartách. 

Muž vlezie do postele ku 

spiacej manželke, pritisne 

sa k nej a nežne a vášnivo 

jej zašepká do ucha:  

- Som bez trenírok. 

Rozospatá žena mu 

odpovie:  

- Teraz ma nechaj spať, 

zajtra ti jedny vyperiem. 

Skupinka profesorov je 

pozvaná na let 

lietadlom. Potom, ako 

sa usadili, bolo  im 

povedané, že lietadlo je 

skonštruované ich 

študentmi. Všetci až na 

jedného vstali a v panike 

vystúpili. Profesora, ktorý 

ostal, sa spýtali:  

- Prečo ste ostali sedieť? 

- Verím svojim študentom. 

Keďže ich poznám, môžem 

vás uistiť, že tento šrot ani 

nenaštartuje.  

Vodič policajtovi? - Mali by 

ste si to lepšie 

zorganizovať. Jeden z vás 

mi včera papiere vzal 

a druhý ich už dnes odo 

mňa pýta.  

Žiadne globálne 

otepľovanie neexistuje, to 

iba Chuck Norris priblížil 

Slnko, keď mu bolo 

chladno.  

Rozprávajú sa chirurg, 

architekt a Matovič o tom, 

ktoré zamestnanie je 

najstaršie. Lekár tvrdí, že 

chirurgia, pretože keď 

stvoril Boh Evu, musel 

Adamovi vybrať rebro. 

- Omyl, - hovorí architekt, - 

ešte predtým musel Boh               

z chaosu stvoriť svet. 

Povolanie architekta je teda 

najstaršie. 

- Nezmysel, páni, - usmeje 

sa víťazoslávne Matovič,          

- a kto myslíte, že stvoril 

chaos? 

- Prečo sa voľby do 

parlamentu konali 

29.2.2020? 

- Lebo presne tak často 

na nás myslia politici. 

Idú dvaja policajti                  

a jeden nájde plechovku. 

Popozerá si ju a zahodí 

ju na druhú stranu rieky.  

Druhý sa ho pýta, prečo 

ju vyhodil. A on mu 

odpovedá: - Vieš, bolo 

tam napísané: Otvoriť na 

druhej strane. 

Na zlatej svadbe sa 

manželia zhovárajú: - 

Musím sa ti priznať, že  
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som ťa tri razy oklamala. 

Prvý raz to bolo                         

s riaditeľom jednej banky, 

keď nám nikde nechceli dať 

pôžičku na dom. - Máš 

odpustené, tie peniaze sa 

nám vtedy veľmi hodili.               

A s kým to bolo druhý raz? 

- Keď si raz nutne 

potreboval operáciu a nikde 

ťa nechceli operovať, 

musela som takto 

presviedčať jedného 

primára. - Ďakujem ti drahá, 

že si mi vtedy zachránila 

život! A kedy bol ten tretí 

raz? - Pamätáš sa, ako si raz 

kandidoval do miestneho 

zastupiteľstva a chýbalo ti  

ešte 250 hlasov? 

 

Mladý úspešný huslista sa 

chváli otcovi: - Otec,             

v zahraničí mi dávajú za  

 

 

jediný koncert tisíc 

dolárov. To je na každú 

strunu po 250. - Syn môj           

a nemohol by si sa naučiť 

hrať na harfe?! 

 

Inšpektor príde do triedy 

na inšpekciu, sadne si do 

poslednej lavice za Jožka             

a sleduje hodinu. Mladá 

strémovaná učiteľka píše na 

tabuľu nemeckú vetu, 

pritlačí, krieda sa zlomí,            

a tak sa pre ňu zohne. Keď 

dopíše, pýta sa žiakov, čo 

daná veta znamená. Prihlási 

sa Jožko a povie: - Znamená 

to: To je ale krásna prdelka! 

Učiteľka sa rozhorčí               

a posadí Jožka s päťkou            

a poznámkou. Jožko sa 

otočí na inšpektora                     

a vynadá mu: - Keď to 

nevieš, tak neraď, kretén! 

V Bratislave otvorili prvé 

vegetariánske mäsiarstvo. 

Všade inde sa to volá 

kvetinárstvo.  

Môj dedko je už zábudlivý, 

ale rád mi dáva rady do  

 

života. Aj minule ma zobral 

bokom a nechal ma tam. 

Zákazníčka sa pýta 

v drogérii: - Je ten krém na 

vyhladzovanie vrások 

naozaj účinný? – Pravdaže.  

My sme s ním na chalupe 

vyrovnávali vlnitý plech.   

Podľa bieloruského 

prezidenta je treba v boji 

proti koronavírusu vypiť 

pred spaním pohár vodky. 

Niektorí si idú ľahnúť aj 

šesťkrát.  

Zastaví šofér s autom pri 

prostitútke. – Čo urobíš za 

100 eur? – Všetko! – Tak 

sadaj, ideme betónovať. 

- Počula som, že váš vnuk 

študuje na univerzite. Čo 

z neho bude, keď skončí?           

- Obávam sa, že dôchodca.  

Pozerám sa na platy 

športovcov a spevákov 

a prichádzam na to, že 

najdôležitejšie predmety 

v škole boli telesná 

a hudobná výchova.   

vtipy pre vás vybral A.B., 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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