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Milí čitatelia,  

naše prvé vydanie školského časopisu     

dostalo dočasný názov Fajnorácke noviny.     

Aby bola spolupráca aspoň trochu     

celoškolská, v ďalšom vydaní budú môcť     

žiaci zahlasovať v ankete za oficiálny názov      

školského časopisu. Číslo sa bude niesť      

v jesennej atmosfére, v akej sa niesol aj náš        

Deň otvorených dverí. Taktiež sa dozviete      

o priebehu imatrikulácií, ktorých ste nemali     

možnosť sa zúčastniť. Navštívite s nami     

Poľsko. Tento výlet, ktorý zahŕňa rôzne      

zaujímavosti, či už v duchu poľskej kultúry,      

druhej svetovej vojny alebo soľných  

 

 

 

 

baní, určite priláka váš pohľad.     

Fajnoráckymi novinami vám chceme    

priblížiť školské aktivity, do ktorých sa škola       

zapájala od začiatku školského roka. 

Redaktorom sa môže stať každý. Námety,      

nápady a inšpirácie sú vždy vítané. Stačí      

osloviť redakčnú radu alebo zaklopať na      

dvere kabinetu č. 220 a predniesť svoj       

zaujímavý nápad, ktorý sa objaví v ďalšom      

čísle.  

Prajeme vám teda príjemné čítanie     

a s blížiacimi sa Vianocami pokoj v duši,     

radosť v oku, v srdci lásku a úspešný štart      

do roku 2018! 

 

Petra Pokorná, III.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zájazd do Poľska 
 
 

Na začiatku školského roku sa     

uskutočnil dvojdňový zájazd našich žiakov z      

prvých a druhých ročníkov do Poľska. Podľa       

plánu sme mali ako prvé navštíviť mesto       

Krakow, jedno z najstarších a     

najvýznamnejších miest v Poľsku.    

Rozprestiera sa na brehu rieky Visly a       

dominuje mu mohutný hrad Wawel, ktorý      

sme navštívili ako prvý. Celý hradný      

komplex pozostáva z niekoľkých častí,     

pričom najstaršou a najzaujímavejšou je     

hradná katedrála, ktorá sa nachádza vedľa      

hlavnej brány. 

 

 

S našim sprievodcom Martinom sme vstúpili      

do vnútra tejto veľkolepej budovy a začali       

sme s prehliadkou zaujímavostí, ktorých     

bolo v katedrále naozaj veľa. 

Napríklad sme mali možnosť prezrieť si      

hrobku slávnych poľských umelcov,    

nachádzajúcu sa pod podlahou katedrály.     

Po východe von sme si spravili spoločnú       

skupinovú fotografiu a presunuli sme sa k       

zadnej časti hradu. Tu sa okrem hradnej       

pevnosti nachádza aj socha draka Kraka,      

ktorý podľa jednej z povestí sužoval mesto,       

až kým ho vládca a hrdina Tadeusz       

Kosieszko nepremohol.  

Tadeusz Kosieszko bol v Poľsku veľmi      

významnou osobnosťou a má dokonca pri      

vstupnej bráne svoju sochu, ktorá ho      

vyobrazuje sediaceho na koni s mečom v       

ruke. 

Ďalej sme pokračovali na hlavné      

krakowské námestie, ktoré patrí svojimi     

rozmermi k najväčším v Európe. Po jeho       

obvode sme mohli vidieť charekteristické     

červené budovy krakowskej univerzity a     

množstvo kostolov. Celé historické centrum     

mesta lemuje park s niekoľkými fontánami.  

 

Neobišli sme ani známe krakowské trhy. Po       

celom centre bolo roztrúsené obrovské     

množstvo rôznych stánkov, reštaurácií a     



obchodov so suvenírmi. Poliaci si svoju      

povesť dravých obchodníkov naozaj    

zaslúžia. Na trhoch sa zároveň skončila aj       

naša prehliadka a odišli sme z centra       

naspäť k hradu, kde na nás čakal autobus. 

 

Nasledujúcou zastávkou nášho zájazdu    

bola soľná baňa pri meste Wieliczka. Baňa       

patrí svojou rozlohou k najväčším na svete       

a soľ sa v nej ťažila nepretržite od 13.         

storočia až do roku 2007.  

 

Naša asi dvojhodinová prehliadka sa začala      

peším zostupom do hĺbky 300 metrov, čo sa        

rovná 80 poschodiam. 

Pokračovali sme chodbami až k sieňam so       

sochami vyrobenými zo soli baníkmi, ale aj       

súčasnými umelcami. Veľmi sugestívny bol     

aj výklad pani sprievodkyne, ktorá nám v       

každej z množstva siení porozprávala veľa      

zaujímavých informácií. Spomenula   

napríklad svetový rekord, ktorý bol v bani       

vytvorený. Ide o bungee jumping v      

najväčšej podzemnej hĺbke. Najpôsobivejšia    

bola však bezpochyby kaplnka. Táto     

obrovská sieň, osvetlená tromi mohutnými     

lustrami a vyzdobená reprodukciami    

slávnych umeleckých diel kompletne    

vyrobenými zo soli, môže slúžiť     

návštevníkom aj na konanie svadobných     

obradov. Má však aj výborné akustické      

vlastnosti, takže sa v nej usporadúvajú      

rôzne koncerty a iné kultúrne podujatia. 

V kaplnke sme opäť nezabudli ani na       

spoločnú fotografiu a presunuli sme sa k       

autobusu, ktorý nás zaviezol do hotela. 

Taký bol prvý deň nášho zájazdu. 

 

Skoro ráno sme sa museli ponáhľať do       

autobusu, aby sme včas dorazili na tretí a        

zároveň posledný bod našej cesty, a tým       



bol koncentračný tábor Auschwitz pri meste      

Osvienčim. Počasie nám tentokrát nevyšlo     

a zastihol nás silný dážď, ktorý len umocnil        

naše pocity a emócie z tohto desivého       

miesta. Do tábora je prísny zákaz vstupu so        

zbraňami alebo inými nebezpečnými    

predmetmi, takže sme najskôr všetci museli      

prejsť bezpečnostnou kontrolou. Rozdelili    

sme sa na dve skupiny a so sprievodcom        

sme zamierili k prvej budove v tábore. V jej         

hrozných podmienkach väzni prespávali. 

Sprievodca nám opisoval chladné    

miestnosti, v ktorých spalo naraz aj niekoľko       

desiatok ľudí. Na dlhej chodbe vedúcej      

smerom ku schodisku boli na stenách      

zavesené fotografie väzňov s menom,     

vekom a osobným číslom, ktorí boli v tábore        

nacistami popravení.  

Vedľajšou budovou bolo táborové väzenie.     

Sem sa väzeň dostal za akýkoľvek drobný       

prejav neposlušnosti. Veľmi nepríjemný je aj      

krátky pohľad na cely, v ktorých hladovali,       

alebo na kobky, kde museli na pár       

centimetroch štvorcových väzni stáť aj     

niekoľko dní. Silné pocity v nás vyvolal       

pohľad na plynové komory, na miestnosť po       

strop naplnenú ľudskými vlasmi a múr, pri       

ktorých boli väzni neľudsky mučení a      

popravovaní.  

Autobusom sme sa potom presunuli o pár       

kilometrov ďalej do pracovného tábora     

Birkenau. Ten je rozlohou oveľa väčší ako       

Auschwitz, ale nie je tak dobre zachovaný.       

Prezreli sme si dve z niekoľkých desiatok       

stajní pre kone, v ktorých väzni prespávali.       

S pánom sprievodcom sme potom vyšli na       

vežu, ktorá slúžila dozorcom na výhľad po       

celom tábore.  

Náš dvojdňový zájazd spätne    

hodnotíme ako veľmi zaujímavý a poučný.     

Ďakujeme pani učiteľke Braunovej, pánovi     

učiteľovi Mikulovi a pani učiteľke    

Skubanovej, že ho s nami    

absolvovali. Tešíme sa na ďalšie, možno     

ešte zaujímavejšie zážitky. 

 

Jozef Németh, III.A 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Európsky týždeň športu na Fajnorke 
 
 

Na Fajnorke sa žiaci a učitelia zapojili      

do tretieho ročníka Európskeho týždňa     

športu, ktorý má nabádať k pohybu, a to        

nielen počas Európskeho týždňa športu, ale      

po celý rok. Udalosť sa konala v dňoch od        

23. do 30. septembra. Týždeň športu      

vznikol iniciatívou Európskej komisie na     

podporu športu a fyzickej aktivity v celej       

Európe. 

Fajnorka si dala za cieľ spraviť      

10 000 klikov, ktoré robili žiaci a žiačky na       

hodinách telesnej výchovy počas celého     

týždňa.  

Záver Európskeho týždňa športu sa     

uskutočnil behom študentov od školy po      

Starom moste na Magio pláž pri Sade       

Janka Kráľa. Študenti Fajnorky tam spravili      

dosť klikov na to, aby po následnom       

počítaní prevýšili cieľ o 270 klikov     

a Európsky týždeň športu na Fajnorke bol      

úspešne ukončený. 

 

Samuel Suchý, III.A 

 

 

 
 
 
 

 
 
  



Zahraničná stáž vo Fínsku 
 
 

 
Tento október strávili štyria žiaci z III.C       
triedy spolu s Ing. Arbetom na praxi vo        
Fínsku. Okrem práce v strojárskom podniku      

prekročili polárny kruh, navštívili Santovu     
dedinu a spoznávali fínsku kultúru. Z      
Fínska si priniesli hodnotné pracovné     
skúsenosti, aj veľa zážitkov. 

 



Imatrikulácie 
 

 
 

Aj tento rok nastal októbrový deň      

privítania prvákov na Fajnorke. Prípravy     

mala na starosti Žiacka školská rada, a ako        

jedna z členov vám môžem priblížiť pohľad      

do zákulisia.  

Tento deň bol plný očakávaní zo strán       

všetkých zúčastnených. Koniec koncov sme     

potrápili nielen prvákov, ale aj seba.      

Príprava zahŕňala vymýšľanie programu,    

nákupy ingrediencií a iných potrebných     

vecí, výzdobu a následné zorganizovanie. 

Na úvod ich čakal slávnostný     

prípitok, ktorý nebol zrovna dvakrát pochuti,      

no museli prejaviť triednu kolektivitu     

a všetko vypiť. Toto pritvrdilo na ich      

obavách z nasledujúcich úloh. Súboj o body     

sa mohol začať. Nechýbali pomaľované     

tváre ani  

básničky pre  

triednych 

učiteľov. 

Myslím, že  

súťažiaci ani  

hladní po  

disciplínach 

nezostali. 

Predviedli svoje zručnosti, ale v prvom rade      

ukázali statočnosť a každú úlohu prijali     

s humorom.  

Dobrá nálada sprevádzala celý    

program, ktorý sa preniesol k sľubu,     

pasovaniu strojárskym žezlom a pripínaniu    

matíc. Všetky triedy dostali sladké odmeny      

podľa zásluh a odchádzali s úsmevom.    

Všetci sme sa skvele bavili, vrátane učiteľov       

a my sme si užili opäť svoju „malú pomstu”. 

 

Petra Pokorná, III.B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deň otvorených dverí 
 
 

Vo štvrtok 9. novembra sa na našej       

škole uskutočnil jesenný deň otvorených     

dverí. Tak ako býva zvykom, navštívili nás       

záujemcovia o štúdium zo základných škôl,     

ich rodičia, ale aj absolventi, či bývalí       

učitelia. Svojou prvou návštevou nás poctil      

aj dekan Strojníckej fakulty STU v      

Bratislave, ktorý priniesol škole nové     

vyučovacie pomôcky. Z ďalších   

mimoriadnych hostí možno menovať    

zástupcov firmy SMC, alebo niekoľko     

zástupcov lokálnych médií. Okrem bežnej     

prehliadky školy a stretnutia s jej žiakmi     

a učiteľmi mali návštevníci opäť možnosť     

zapojiť sa do súťaže v hľadaní ducha      

Fajnorky. Novinkou bola pretekárska dráha     

v aule školy, na ktorej sa trénoval školský       

RC tím súťažiaci v H2AC preteku. 

Ku dňu otvorených dverí sa vyjadrili aj pán       

Ing. Boďo a pán riaditeľ, Ing. Dömény: 
Ing. Boďo: Deň otvorených dverí je      

fantastická príležitosť preto, aby sa učitelia      

stretli so svojimi bývalými žiakmi, aby sa       

stretli s generáciou o stupeň mladšou.    

Takže to vítam. Totiž lepšie ako počuť a        

vidieť, je aj niečo urobiť. No a keď ten         

potenciálny žiak má možnosť sadnúť si za       

počítač a vyskúšať si niečo nové alebo       

napojiť nejaké hadičky… 

Ing. Dömény: Pred každým dňom     

otvorených dverí sú veľké obavy, čo z toho       

bude. Lebo viem, že veľa ľudí na tom        

dopredu veľa rozmýšľa, ale aj koná. Teraz       

hovorím v prvom rade o učiteľoch, to viem.      

A vždy ma prekvapia žiaci, aj ked sa na to         

pripravujem. Teraz konkrétne opäť šok     

z autíčok. Som veľmi rád, a je veľmi milé       

sledovať akých žiakov máme, ako sa      

správajú. To sú vždy také malé bonbóniky.       

Ešte stále sú ľudia, čo chcú s riaditeľom       

rozprávať. Dnes som tu mal zriadovateľa,      

novinárov, bol tu pán dekan prvýkrát vôbec,       

aj s darčekmi. Popritom si všímam tých      

našich žiakov a tam získavam takú energiu,      

že to stojí za to. Tie čísla sa ukážu asi až           

neskôr, ale asi najdôležitejšie je to, že túto       

školu majú žiaci radi. Poviem to neskromne,       

to už o niečom svedčí. Neviem povedať, či        

absolútne všetci, ale to čo som videl, je fajn.         

A opať to bolo iné, predtým tu napríklad       

vôbec neboli novinári. Vždy sa zamýšľam      

nad tým, či nedávame učiteľom a žiakom       



priveľa práce pri ich bežných povinnostiach      

a starostiach. Stále rozprávam o žiakoch, a       

my sme nielen vzdelávacia inštitúcia, ale aj       

výchovná. A tie otvorené hlavy, ešte      

nepokazení ľudia prinášajú vždy niečo     

nové, tak asi preto sa to oplatí. Ja si         

myslím, že tu vôbec nie je doležité, že kto a          

kedy tu bol, ale tí, ktorí tú robotu robili.  
 

 

Týmto ďakujeme všetkým zúčastneným    

a tešíme sa na vás na jarnom Dni       

otvorených dverí, ktorý sa bude konať 14.       

februára 2018. 

Kristína Plešová, IV.B 
 

 
 

 
 



Zaži dobrodružstvo a získaj ocenenie, ktoré ti otvorí dvere do sveta 
 
 

Týmito slovami víta záujemcov    

oficiálna stránka Medzinárodnej ceny    

vojvodu z Edinurghu na Slovensku, ktorú     

poznáme aj pod skratkou DofE, teda The       

Duke of Edinburgh. Dofákom či Dofáčkou      

sa môže stať každý, kto sa nebojí vystúpiť        

zo svojej komfortnej zóny, zdolať výzvy,      

prekonať samého seba a nakoniec si     

prevziať medzinárodne uznávané ocenenie.  

Program DofE, ktorého súčasťou je aj naša       

škola, je vzdelávací program pre mladých      

od 14-24 rokov podporujúci mladých     

v oblasti rozvoja talentu, športovej oblasti,     

dobrovoľníctve a v dobrodružnej expedícii. 

Každý, kto sa rozhodne program     

absolvovať, si na začiatku zvolí jednu      

z troch úrovní – bronzovú, striebornú alebo      

zlatú. Jednotlivé úrovne sa od seba líšia       

predovšetkým v dĺžke trvania programu.    

Teda program trvá najmenej 6 mesiacov      

a trvá maximálne 18 mesiacov. Spolu     

s výberom jednej úrovne si zároveň     

stanovíme ciele v oblastiach, ktoré program     

tvoria. Inými slovami povedané, zlepšujeme     

sa v aktivitách, ktoré nás bavia alebo      

naopak, snažíme sa zdolať výzvy     

v oblastiach pre nás doteraz nezdolaných.     

V praxi to znamená, že účastník DofE si za        

cieľ v oblasti rozvoj talentu stanoví, že      

napíše báseň, ktorá bude obsahovať     

minimálne 150 anglických slov (uvedený     

cieľ je len ilustračný a uvedený ako príklad).       

V oblasti dobrovoľníctva sa rozhodne    

pomáhať napríklad v domove dôchodcov,    

v športovej oblasti zlepšuje svoj výkon     

v akomkoľvek druhu športu a nakoniec sa     

s ďalšími členmi vyberú na dobrodružnú     

expedíciu. Po absolvovaní všetkých oblastí     

si účastníci prevezmú významné ocenenie     

na slávnostnej ceremónii.  

 

Úspešným absolventom tohto programu je     

aj náš štvrták Ivan Michalík. Na stránke       



školy a facebooku Fajnorky sme vás     

informovali, že Ivan si ocenenie prevzal na       

slávnostnej ceremónii 2.12. 2017 za účasti      

člena britskej kráľovskej rodiny princa     

Edwarda. Zážitok, na ktorý sa určite len tak        

ľahko nezabúda! Ale predovšetkým má     

v rukách certifikát, ktorý mladým ľuďom     

pomáha otvoriť dvere k ich vysnívanému     

povolaniu. 

Všetky potrebné informácie   

o programe a o tom, ako sa do programu      

prihlásiť, poskytuje Mgr. Darina Skubanová,     

č.dverí 220. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Položili sme  pár otázok našim prvákom 
 
 

1. Stihli ste sa na škole stratiť? 

2. Čo vám v bufete najviac chutí? 

3. Koľko je na našej škole dievčat? 

4. Je na strednej škole lepšie, ako bolo       

na základnej škole? 

Prečo áno/nie? 

 

A toto sú ich odpovede: 

1. Áno, prvý deň som nemohol nájsť      

skrinky. – Nie, vždy som našla, čo       

som hľadala. – Na začiatku     

školského roka som sa trochu stratil,      

keď som hľadal skrinky. – Ešte nie,       

lebo mám dobrý orientačný zmysel. –      

Áno, počas DOD.  

2. Ešte som si nič nekúpil. – Ešte som        

tam nebol. – Capri sonne. –      

Cesnakový uzol s pletenkou. –    

V bufete mi najviac chutí americký     

hot-dog. – Hamburger. 

3. Je ich 8. – Asi 8-9. – Na škole som si           

všimol, že máme 8 dievčat. – 6? –        

6-10. 

4. Určite áno, lebo sú tu noví a lepší       

učitelia. – Nepáčilo sa mi na ZŠ, lebo        

siedma hodina sa končila 15:30. –      

Áno, je. Je tu iný prístup učiteľov       

k žiakom. 

- Pretože si na SŠ nájdete nový      

kolektív a máme bližšie obchodné    

centrá. 

-  V prístupe učiteľov k žiakom. 

 

                                   
  

                                                



Poézia na záver 
 
 
V tomto čase si už málokto z nás spomenie 

na letné prázdniny. Neopísateľnú atmosféru 

končiacich sa  letných prázdnin vám 

priblížime ukážkami básní, ktoré zložili žiaci 

základných škôl počas návštevy našej školy 

v rámci Automobilovej juniorskej akadémie. 

Zo slov auto, skrutka, prázdniny, leto, voda, 

koleso, škola mali v časom limite vytvoriť 

báseň.  

Nech sa páči, kúsok poézie s technickou 

tematikou: 

 

 

 

 

 

           Škola sa začína, prázdniny končia, 

voda tečie, žaby do nej skočia. 

Všetci oddychujú, my sa učíme, 

cez leto naše hlavy mučíme. 

 

Autá, to sú naše hobby, 

sú to výdobytky dnešnej doby. 

Kolesá, brzdy, volant, prevodovka, 

po anglicky naučila nás Fajnorka. 

 

Na E-UPE kilometre prejazdíme, 

ani skrutku na ňom nestratíme. 

Po skončení tejto akadémie 

do školských lavíc zakotvíme. 

------------------------------------------ 

Jedno leto bláznivé,  

naše auto chladivé, 

dobrú klímu malo, 

k vode nás dostalo. 

 

Prázdniny sú v plnom prúde, 

vyhli sme sa v škole nude. 

Bavíme sa na 100%, 

vrátiť sa tam isto nechcem. 

 

Skrutka z auta vyskočila,  

problémy nám narobila. 

Koleso nám odpadlo, 

máme z toho lietadlo. 

Pomaly nám končia prázdniny, 

preto všetky maminy 

poslali nás na tábor, 

čo je vlastne taký nábor tých, 

čo auto, skrutka zaujíma, 

aj v lete ich škola Fajnorka uvíta. 

 

Voda, voda, vodička, 

neplač moja mamička. 

V tábore je kopa srandy, 

naberáme vedomostí haldy. 

Dobré rady dostaneme, 

            nakoniec sa rozlúčim. 

 



Predvianočný rozhovor s pánom 

riaditeľom Ing. Félixom Döménym 

Ako budete tráviť vianočné sviatky? 

Tentokrát asi budem doma s rodinou, okrem 

pár výjazdov do blízkeho okolia. 

Na aký darček si najlepšie pamätáte? 

Neviem, či si vôbec pamätám ten 

minuloročný. Každý je pekný. Netrúfam si 

vymenovať všetky od tretieho roku. Asi by 

som to nehovoril porade, pretože každý je 

dôležitý. 

Čo plánujete robiť v škole počas 

adventu? Viem, že sa chystajú veľké 

novinky, bude aj Fajnbazár a na všetko sa 

veľmi teším. Tešia sa na to aj ďalší ľudia. V 

prvom rade ide o to, čo spravíte, a ja Vám 

na to môžem dať iba priestor. 

Keby bol nejaký jeden vianočný darček, 

ktorý by ste chceli dať škole, čo by to 

bolo? Myslím, že momentálne nás najviac 

trápia okná. To je asi najťažšia cesta k nim. 

Tých darčekov je veľmi veľa, čo by som 

chcel. 

Čo by ste zaželali žiakom a učiteľom 

tejto školy? V prvom rade pevné zdravie, 

rodinnú pohodu, a aby sa čo najdlhšie 

usmievali. Nielen počas sviatkov, ale aj 

počas celého roka. 

 

 

 

 

S pánom riaditeľom sa rozprávali: 

Kristína Plešová IV. B 

Jozef Németh III.A 

 


