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Editoriál 

Milí čitatelia, 

 chcela by som vás uviesť do druhého vydania 

nášho školského časopisu. V predošlom čísle 

sme vás informovali o možnosti hlasovať v 

ankete za názov časopisu, no napokon sa 

uchytilo  pomenovanie Číslo päť. Tento 

originálny názov vymysleli naši šikovní 

maturanti zo IV.A. 

 Zima sa nám skončila a blížiaca sa jar prináša 

opäť niečo nové. Prváci využili posledné zvyšky 

snehu na lyžiarskom výcviku, a tým ukončili 

fajnorácky zimný program. Prvé slnečné lúče 

po chladnom období vyčaria každému úsmev 

na tvári, no pozitívna jarná energia prosperuje 

hlavne maturantom. Aj tentokrát sa dozviete 

o všetkých zaujímavých udalostiach za 

posledný štvrťrok. Po úspešnom vydaní 1. čísla 

nám pribudlo pár pomocných rúk zo strany 

žiakov a obohatili časopis o svoje príspevky, 

nápady a tipy. 

 Na záver chcem teda popriať príjemné 

prežitie prichádzajúcej jari, veľa šťastia nielen 

maturantom, ale Vám všetkým. 

Petra Pokorná, III. B 
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Vianoce na Fajnorke 

 

Vianoce sú jedno z najkrajších 

a najsrdečnejších období v roku, a tak sme sa 

rozhodli tento sviatok osláviť i na našej škole, 

Fajnorke, dňa 20.12.2017. 

 
 

Celá škola ich oslavovala a pripravovala spolu, 

vianočnými trhmi na našej škole. 

Každá trieda si pripravila a vyzdobila svoj 

vlastný stánok s logom ich triedy. 

 
 Neskôr sa už konečne začalo predávať. 

Predávali sa rôzne dobroty ako koláče, 

medovníky,... Učitelia aj samotní žiaci si to tam 

naozaj užívali a kupovali žiakmi predávané 

dobroty. 

 
Zatiaľ čo sa predávalo, tak prváci mali kvíz 

a aktivity v aule školy, hneď po nich druháci. 

Medzitým tretiaci a štvrtáci pozerali film 

v IV.C. 

Víťazom kvízu z prvého ročníka sa stala I.A, 

z druhého ročníka II.C. 

 
Keď sa vianočné trhy skončili, zišli sme sa 

všetci v aule školy. Tam sa vyhodnotili aktivity 

a najlepšie stánky. Najlepší stánok zo všetkých 

tried mala II.C. 

 
Zároveň sa v aule určil aj víťaz z bowlingového 

dňa, najlepší striker, ktorým bol Martin Mušitz 

z III.A. Z učiteľov bol najlepším strikerom Mgr. 

Ondrej Beleš. 

A takto sa Vianoce na Fajnorke skončili. Ešte 

nakoniec nám pán riaditeľ poprial pekné 

sviatky a my sme sa pobrali domov, užívať si 

Vianoce v kruhu našich najbližších.  

                    

Hana Sládkovičová, I.A 

  



 

 

Rozhovor s pánom Ing. Boďom 

„Život je plný náhod. Ja som pôvodne chcel 

byť námorníkom.” Dnes sa pozerá z okien 

našej školy na rieku Dunaj a vedie nás cez 

zradné vody odborných predmetov, búrky 

písomiek a zálivy poznámok a prístavy 

maturitných skúšok. Náš pán učiteľ Ing. Daniel 

Boďo.    

Ďakujem, že ste neodmietli možnosť urobiť 

rozhovor do školského časopisu. Moja prvá 

otázka určite nebude pre vás prekvapivá 

a dostávate ju pomerne často. Ako dlho učíte 

na našej škole? 

Bolo to dávno, ale my strojári to musíme 

odmerať, však. Tak presne som na školu prišiel 

25.8.1977. Čiže toto je môj štyridsiaty prvý 

školský rok na Fajnorke. 

To znamená že ste učili aj niektorých 

učiteľov, ktorí aktuálne učia na tejto škole. 

Koho ste učili, poprípade, kto bol váš 

najobľúbenejší študent? 

Tak všetci študenti sú moji najobľúbenejší. Aby 

som nikoho neuprednostnil, ale z aktuálnych 

kolegov mojim žiakom bol pán riaditeľ školy 

inžinier Dömény, pán inžinier Mikula a pán 

inžinier Blažej. A to boli výborní žiaci, veď 

výborní učitelia sa stávajú z výborných žiakov. 

Ak by ste si mali zaspomínať na vaše 

stredoškolské časy, bavila vás technika už ako 

študenta strednej školy? Čo ovplyvnilo vaše 

rozhodnutie učiť na Fajnorke? Bola to skôr 

náhoda? 

Život je plný náhod. Ja som pôvodne chcel byť 

námorníkom. A na to, aby ste sa ním stali v 

časoch, keď som študoval na základnej škole , 

bolo to v rokoch 1964-65, bolo treba ísť na 

Strednú priemyselnú školu dopravnú v Děčíne. 

Do „zemí českých“, ako sa hovorí. Smerné čísla 

boli také, že z celého Slovenska mohli ísť 

študovať do Děčína len dvaja. Tak to bolo 

jasné, že mám malú šancu (smiech), ale bol by 

som sa aj tak o to pokúsil. Na základnú školu 

som chodil do Zlatých Moraviec a v jednej 

triede sme chceli ísť dvaja do Děčína ,čiže by 

sme obsadili kvótu Slovenska. Ale nakoniec 

môj múdry otec povedal: „Chceš lode? Tak 

choď do Komárna, tam sa stavajú a konštruujú  

lode!“ Išiel som do Komárna na strojnícku 

priemyslovku,  ale práve zrušili špecializáciu 

konštrukcia lodí, tak som v podstate študoval 

všeobecné strojárstvo. Samozrejme, počas 

štúdia človek premýšľa, či voľba, ktorú urobil 

bola správna. 

Práve to sa chcem spýtať, či ste to niekedy 

oľutovali? 

Nie, to som nikdy neoľutoval, ale rôzne som sa 

vyvíjal. Okrem „strojáriny“ ma priťahovali aj 

také odbory ako sociológia, psychológia a 

história. Hovoril som si: Čo ja robím na 

strojníckej škole, veď by som mohol ísť 

študovať aj niečo iné, napríklad právo, alebo 

psychológiu.“ Ale z toho ma zas vyviedol môj 

triedny učiteľ, fantastický človek, ktorý nás učil 

matematiku. Pán inžinier Téglaš, ktorý 

študoval v Komárne, len trochu neskôr, ako ja, 

ho pozná. Ten ma presvedčil, že nemám 

vymýšľať, veď psychológov u nás netreba, 

maximálne zopár pre celú republiku. No a na 

štúdium práva treba mať okrem iného 

dôkladne naštudované dejiny, čo som ako 

„priemyslovák“ nemal. A tak ma presvedčil, 

aby som išiel študovať na Strojnícku fakultu 

SVŠT v Bratislave (dnešná STU), čo som aj 

urobil.  Sociológia a psychológia ma stále 

priťahovali. Nakoniec som sa rozhodol vo 

štvrtom ročníku na vysokej škole, že budem 

študovať zároveň aj pedagogiku. 

A pedagogika, okrem iného, vyžaduje mať do 

určitej miery aj poznatky zo psychológie. Takže 

som to vlastne skĺbil do jedného celku. Stále 

som premýšľal o učení a už na priemyslovke sa 

mi to páčilo. Napríklad mechanika ma na 

strednej škole veľmi bavila, a keďže jej niektorí 

spolužiaci veľmi nerozumeli, tak som vždy 

prišiel do triedy o niečo skôr a pred hodinou 

som ju vysvetľoval spolužiakom. Nejako sa mi 

to zapáčilo. Povedal som si, že toto by možno 

bola pre mňa dobrá profesia. Tak som sa 



 

 

rozhodol: „Budem učiť, ale najskôr pôjdem do 

praxe.“ Pretože ísť zo školy rovno učiť sa mi 

nezdalo príliš vhodné. Chcel som najprv získať 

nejaké skúsenosti, praktické zručnosti...Moje 

prvé rozhodnutie po skončení vysokej školy 

nebolo celkom šťastné.  Rozhodol som sa ísť 

robiť do Závodov inžinierskej a priemyselnej 

prefabrikácie. Pracoval som na oddelení 

prípravy investícií a tam som nepotreboval ani 

matematiku, ani mechaniku, ani fyziku. Po 

roku som zistil, že ak tu ešte chvíľu zostanem, 

tak už nebudem mať odvahu ísť učiť. Po 

skončení základnej vojenskej služby som sa 

rozhodol, že zo ZIPP-ky odídem a pôjdem učiť 

na strojnícku priemyslovku. Fajnorku som 

poznal, pretože som ako vysokoškolák sem 

chodil na pedagogickú prax. Mal som obrovské 

šťastie, že bolo voľné miesto, a tak som sa stal 

stredoškolským učiteľom. Pedagogika mi 

jednoducho učarovala. Človek má obrovské 

šťastie, keď robí to, čo ho baví, čo ho napĺňa, 

čo ho uspokojuje, a tým skutočne nemusia byť 

len peniaze. Na Fajnorke ma prijal  fundovaný 

kolektív skúsených pedagógov, od ktorých 

som sa veľmi veľa naučil a získal som medzi 

nimi nielen kolegov, ale aj výborných 

priateľov. Niektoré priateľstvá trvajú dokonca 

doteraz. Mať prácu, ktorá vás baví a pritom aj 

priateľov, s ktorými si rozumiete, tak to je 

skutočne životné šťastie. 

Na našej škole učíte okrem technických 

predmetov aj ekonomiku, ako ste dostali 

k tomuto predmetu? Baví vás viac ekonomika 

ako technika? 

Študoval som na strojníckej fakulte Katedru 

organizácie a riadenia strojárskej 

a elektrotechnickej výroby. Keby to bolo 

v dnešných časoch, nazývala by sa Katedra 

manažmentu. Čiže okrem strojárstva tam boli 

aj predmety ako manažérstvo, ekonomika 

a mnohé iné. Keď som začal učiť na Fajnorke, 

začal som odbornými strojárskymi predmetmi. 

V podstate som prešiel všetkými strojárskymi 

predmetmi. Na škole platila zásada, že nový 

učiteľ má postupne prechádzať všetkými 

odbornými vyučovacími predmetmi  a neskôr 

sa na niektoré špecializovať. Žiaľ, keďže učiteľ 

už aj vtedy málo zarábal, a ja som mal rodinu, 

tak som potreboval samozrejme väčší príjem, 

aj keď ma učenie bavilo a chcel som tu zostať. 

Príjem som si zvýšil tým, že som prijal ešte 

druhú prácu. Popri zamestnaní som ešte robil 

na polovičný úväzok vo Výskumnom ústave 

pedagogickom (teraz je to Štátny pedagogický 

ústav). Potom som pracoval v metodicko-

pedagogickom centre. Popritom som si otvoril 

aj živnosť. Tam ma oslovila ekonomika a 

marketing, preto som sa na tieto predmety 

zameral aj na škole. Dobre je učiť žiakov to, čo 

máte odskúšané v praxi. Čiže vykompenzoval 

som nedostatočný príjem a ešte mi pribudol aj 

ďalší odbor. To som využil najmä v študijnom 

odbore technické a informatické služby, ktorý 

však dnes na škole už neexistuje. Ale 

ekonomika je v študijnom odbore technické 

lýceum a tiež je obsiahnutá v manažérskom 

kurze Hospodársky týždeň, ktorý absolvujú 

v rámci zvyšovania finančnej gramotnosti 

všetci žiaci 3. ročníka. 

Môžeme dať ešte nejakú bodku za naším 

rozhovorom, je niečo, čo by ste chceli 

odkázať žiakom tejto školy, prípadne 

budúcim žiakom? 

Žiakom tejto školy odkazujem, aby sa 

nevzdávali pri prekonávaní prekážok, aby 

bojovali, pretože bojovať za dobrú vec, akou je 

vzdelanie, je veľmi prospešné. Ale hlavne, aby 

v živote robili to, čo ich baví, čo ich napĺňa, čo 

ich uspokojuje. Prvotné nie sú peniaze, aj keď 

sú potrebné, ale tie sa dajú získavať aj iným 

spôsobom, samozrejme legálnym. Keď však 

robíte to, čo vás skutočne napĺňa, tak je to 

úžasný pocit. Chcel by som ešte celej 

redakčnej rade Vášho časopisu zaželať veľa 

plodnej a tvorivej spolupráce a samozrejme 

veľa čitateľov. 

 

Jozef Németh, III.A 

 

 



 

 

O našich žiakoch 

Fajnorka sa môže pochváliť mnohými 

úspešnými absolventmi, ktorí sa presadili v 

oblasti kultúry, športu, vedy, politiky. Súčasníci 

Fajnorky sa tiež  venujú rôznym koníčkom. V 

krátkych rozhovoroch  vám predstavíme dvoch 

žiakov, ktorých povinnosti sa nekončia 

zvončekom na konci siedmej hodiny. Využívajú  

svoj voľný čas, aby mohli robiť to, čo ich 

najviac baví.  

 

Kristian Jakub Podoba (18) je naším tretiakom 

v odbore technické lýceum. Popri školských 

povinnostiach sa rád venuje svojej srdcovej 

záležitosti – cyklistike, vďaka ktorej spoznáva 

svet a dosahuje výborné výsledky. Možno ste 

až do tejto chvíle netušili, že na škole máme 

majstra Slovenska! 

 

Predstav nám šport, ktorý robíš? 

Robím horskú aj cestnú cyklistiku, primárne 

horskú. Je to krásny, ale náročný šport. 

Preteky trvajú približne hodinu a pol a preteká 

sa v náročnom horskom teréne. V mojej 

kategórii Junior štartuje okolo tridsať 

pretekárov. 

 

Aké si dosiahol najlepšie umiestnenie? 

Najväčší úspech je titul majstra Slovenska 

a víťaz slovenského pohára v horskej 

cyklistike. No pre mňa je najväčším úspechom 

aj reprezentácia Slovenskej republiky. 

Aké máš ďalšie ciele? 

Stále sa zlepšovať. Uvidím, kam sa s cyklistikou 

dostanem. A samozrejme, dokončiť školu. 

Ako vyzerá tvoj tréningový deň? 

Ráno idem do školy, to je moja prvá fáza. 

Poobede chodím na tréning do Karpát alebo 

na cestu do Pezinka. Tréning trvá tak dve 

hodiny. 

 

Ako sa si s tomuto športu dostal a prečo to 

bola práve cyklistika a nie napríklad futbal? 

Skúšal som aj iné športy, ľudový tanec, futbal, 

ale vždy ma to prestalo baviť, až som sa 

napokon prostredníctvom mojich známych 

dostal k cyklistike, ktorá mi prirástla k srdcu. 

A dopomohli  mi k tomu aj prvé úspechy, ktoré 

ma motivovali. 

 

Mgr. Darina Skubanová 

 

 

 

 

 



 

 

Sabrina Masodiová, žiačka prvého ročníka 

v odbore mechatronika nám ukázala čo 

robieva vo voľnom čase, a čo ju k tomu 

motivuje. 

Vedela by si nám predstaviť svoj výtvor ?  

Je založený na obyčajnom hydraulickom 

systéme. Keďže som nechcela kupovať drahé 

časti z kovu, musela som improvizovať, takže 

som šla do lekárne a kúpila som infúziu, 

striekačky a drevené špachtle. 

 

Môžeš nám vysvetliť princíp fungovania ? 

Princíp spočíva najmä v striekačkách. Buď sa 

vyťahujú alebo zaťahujú, a podľa toho sa 

zdvihák  pohybuje. 

Odkedy ťa zaujímajú takéto technické veci ? 

Už dosť dlho. Vždy mám nejakú motiváciu, 

ktorá ma nakopne niečo takéto vymyslieť.“ 

Viedlo ťa to aj k tomu, aby si sa prihlásila na 

túto školu? 

Nie,  sem ma to viedlo preto, lebo som zručná 

v technických veciach, a keď mi niekto ukáže, 

ako sa niečo vyrába, tak to dokážem rýchlo 

pochopiť“ 

 

Máš aj iné záľuby okrem technických vecí ? 

Áno. Venujem sa maľovaniu. Maľujem obrazy, 

alebo obyčajné kresby na papier. 

 

Kristína Plešová, IV. B  



 

 

Stužkové slávnosti 

Hneď, ako sa povie stužková, väčšine ľudí sa 

vyčarí na tvári úsmev. 

 Či už túto slávnosť máte za sebou alebo nie, 

poďme si o nej niečo povedať. Stužková 

slávnosť patrí u nás medzi novšie tradície. 

Zelená stužka ako symbol mladosti k nej 

patrila odjakživa. Študenti nemeckých a 

maďarských gymnázií si ju pripínali na chlopne 

kabátov už pred vznikom Česko-slovenskej 

republiky. 

 
Hlavný bod programu je samozrejme 

slávnostné stužkovanie maturantov, ale 

atmosféru treba aj odľahčiť, a to rôznymi 

vystúpeniami, scénkami a zábavnými 

aktivitami. 

 
Stužková slávnosť triedy IV.A sa konala 15. 

decembra v hoteli Matyšák. Program si 

spestrili napríklad tancom s klobúkmi, do 

ktorého boli zapojení aj rodičia s učiteľmi. 

 
IV.B mala svoju chvíľu 12. januára v hoteli 

Barónka. Okrem tanečných vystúpení si našli 

čas aj na hľadanie tej pravej pre ich spolužiaka.  

IV.C slávila už 9. decembra. Ako to už býva na 

Fajnorke tradíciou, jednou z aktivít bolo 

jedenie „chutnej“ polievočky. 

 
My stužkovú možno niekedy berieme na ľahkú 

váhu, ale nie všetci ju berú ako samozrejmosť. 

Vo väzenskom ústave v Hrnčiarovciach nad 

Parnou sa v roku 2014 konala stužková 

slávnosť pre 4 odsúdených, ktorí študovali 

spoza mreží. „Sú výborní. Myslím si, že je to 

najmä preto, lebo oni sa učiť chcú. A hlavné je, 

že vidím spätnú väzbu a vďačnosť,“ povedala 

o nich ich triedna učiteľka Marcela 

Lančaričová. Môžeme si z nich brať príklad. 

 
 

Benjamín Galád, IV. B  



 

 

Aké knihy čítajú naši učitelia? 

Marec je tradičným mesiacom kníh. Existujú 

ľudia, ktorí po knihe nesiahnu po celý rok, iní 

si bez nej svoj voľný čas či prípravu na prácu, 

alebo sebavzdelávanie nevedia ani predstaviť. 

Napriek tomu, že sme školou technického 

zamerania, život bez kníh, príbehov, 

motivačných, životopisných, napínavých, 

humoristických, cestovateľských, bez tragédií 

či drám by bol o mnoho ochudobnený. Aké 

knihy majú radi naši učitelia? Ktoré knihy ich 

ovplyvnili a sú pre nich nezabudnuteľnými?  

Pani učiteľka Viera Braunová nám prezradila, 

že čítanie je jej najväčším hobby. V zozname 

jej obľúbených kníh nájdete rôzne žánre.  

1. Betty McDonadlová: Vajce a ja 

2. Zdena Frýbová: Z neznámých duvodu 

3. Ruská klasická literatúra, najmä Fiodor 

Michajlovič Dostojevský 

4. Všetky dostupné preklady kníh Dana 

Browna 

Naša matematikárka, fyzikárka a chemikárka 

pani učiteľka Irena Gunčágová má rada 

klasický príbeh z anglického vidieka, aj 

slovenskú lyrizovanú prózu. 

1.Lucy Maud Montgomeryová: Anna zo 

Zeleného domu 

2. Margita Figuli: Tri gaštanové kone 

Kto číta v anglickom origináli? No predsa naša 

pani angličtinárka Alžbeta Štofková. Zo svojich 

obľúbených kníh vybrala tieto:  

1. Ken Follett: Collumn of Fire 

2. Roald Dahl: Expect the Unexpected- 

My uncle Oswald 

3. Všetko od Johna Steinbecka 

4. Všetko od Ernsta Hemingwaya 

5. Všetko od slovenského básnika Milana 

Rúfusa  

Autor z druhého konca sveta, trocha tajomný, 

trocha filozofický učaroval pani učiteľke Leone 

Kvasnicovej. Jej obľúbeným autorom je Paolo 

Coelho a jeho kultový román Alchymista.  

Ktoré knihy sa páčia pani učiteľke Soni 

Sekovej, ktorá aj napriek tomu, že učí najmä 

technické predmety vo voľnom čase veľmi 

rada siahne po dobrej knihe? Má rada 

detektívne príbehy z nášho mesta, čo je 

literárna fikcia našej dobrej Bratislavy.  

1. Erich Maria Remarque: Traja kamaráti 

2. Všetko od Dominika Dána 

Pán učiteľ Dolník je na škole známy ako 

literárny „fajnšmeker“. Ktoré knihy sú jeho 

najobľúbenejšími?  

1. Nick Cave: ...a uzrela oslice anděla 

2. Joseph Heller: Hlava XXII. 

3. Will Elliott: The Pilo familly circus 

4. Chuck Palahniuk: Survivor 

Od slovenčinárky iné, ako výborné tipy na 

knihy nemôžeme ani očakávať. Ktoré to sú? 

1. Sue Towsendová: Tajný denník 

Adriana Molla 

2. Jana Juráňová: Mojich sedem životov - 

dokumentárny rozhovor s Agnešou 

Kalinovou 

3. Evelyn Elsaesser - Valarinová: Krajina 

anjelov 

Pán učiteľ Ján Tegláš uprednostňuje skôr 

technickú literatúru a literatúru faktu 

1. Stephen Hawking: Stručná história 

času 

2.  Tim Marshall: V zajatí geografie 

3. Jiří Svetozar Kupka: Krvavé jahody 

Obľúbených kníh pána Daniela Boďa je 

skutočne veľmi veľa. Nikdy nemal príliš rád 

objemné knihy, možno okrem strojníckych 

tabuliek... Preto mal rád útle knihy, až sa 

nakoniec prepracoval k poézii. Nikdy ho 

neprestane fascinovať, aké je úžasné dostať 

obsah veľkého diela do niekoľkých veršov. Ak 

sa niekedy dostane na opustený ostrov či 

vzdialenú planétu, nezabudnite mu poslať 

jeho knižných obľúbencov.  



 

 

1. Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

2. Erich Fromm: Umenie milovať 

3. Jacques Prévert: Láska neláskavá 

4. Hermann Hesse: Siddhártha 

5. Leonid Leonov: Poviedky 

6. Milan Rúfus: Ako stopy v snehu 

7. Ladislav Hagara: Veľký atlas húb 

8. Martin Číhař: Slovenské hory 

9. Ivan Bohuš: Tatranské štíty a ľudia 

10. Životopisy veľkých osobností 

Inšpirovali ste sa? Prekvapili vás naši vyučujúci 

svojím výberom? Čítať sa vždy oplatí. 

Jozef Németh, III. A 

  



 

 

Čím žila Fajnorka alebo od bowlingu 

k písomkám 

Tak ako to už býva zvykom, aj tento krát sme 

si presne na deň sv. Mikuláša  obuli 

bowlingové topánky a súťažili o najlepšieho 

bowlera a strikera našej školy. Víťazi  si 

ocenenia prevzali pri slávnostnom ukončení 

kalendárneho roka v aule školy.

 

Po ocenenom Ivanovi Michalíkovi si 12. 12. 

2017 v aule Ekonomickej univerzity prevzali 

ocenenia aj ďalší Dofáci - Juraj Maňák a Peter 

Janočko. 

 

Vianoce na Fajnorke pripomínali náladou a 

atmosférou pravý vianočný bazár. Chodbou 

prvého poschodia sa šírila vôňa nealko punču 

a doma napečených medovníkov, z auly sa 

ozývala túžba vyhrať vo vedomostnom kvíze, 

ale radosť z očakávaných prázdnin a príchodu 

Vianoc bola citeľná na každom kroku.

 

Ročníkové projekty - V dňoch 22.-24. januára 

prebehli na našej škole prezentácie 

ročníkových projektov žiakov štvrtých 

ročníkov. Žiaci prezentovali svoje práce pred 

odbornou komisiou. 

 
 

 Otvor srdce Fajnorke- týmto sloganom sme 

vítali návštevníkov zo základných škôl počas 

druhého dňa otvorených dverí, ktorí sa aj 

tento krát mohli zapojiť do súťaže 

z matematiky, slovenčiny a odborných 

predmetov. Návštevníkom v sprievode žiackej 

školskej rady a učiteľov sme sprístupnili 

priestory učební a laboratórií , informovali ich 

o možnostiach štúdia, kritériách pri prijatí 

a premietli propagačné videá vytvorené 

našimi žiakmi. 



 

 

 

Posledný februárový deň sa naša 

šéfredaktorka Petra Pokorná zúčastnila 

okresného kola recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. Za prednes básne Každý 

deň od slovenského básnika Ján Kostru získala 

v okrese Bratislava I tretie miesto. 

 

Vážna úloha čakala našich maturantov po 

návrate z jarných prázdnin. V utorok 13.marca 

preverili svoje vedomosti zo slovenského 

jazyka a literatúry, v stredu písali test a sloh 

z anglického jazyka v úrovni B1 a B2  

a prihlásení žiaci dobrovoľne maturovali aj z 

matematiky.  

Písomkám predchádzal trojdňový prípravný 

kurz zo slovenčiny a angličtiny. 

 

Matematický klokan je medzinárodná súťaž 

pre žiakov základných a stredných škôl. 

19.marca 2018 súťažilo  67 000 žiakov na 1453 

školách a medzi nimi bolo aj 46 našich žiakov 

z prvého a druhého ročníka. 

 
 

V celoštátnej súťaži Zenit, v Kňažnej pri 

Dolnom Kubíne, nás reprezentoval Martin 

Trebický z triedy IV.C. Súťaž v A skupine –

kategória strojárstvo pozostávala z testu 

a výpočtu poistnej spojky, ku ktorému sa 

pripája aj nákres a technologický postup. 

Martin za účasť v súťaži získal certifikát, ale 

najmä veľa nových skúseností a zážitkov. 

V dňoch od 19.3. - 13.4. naša škola 

sprostredkovala prax pre štryroch žiakov z 

partnerskej školy z fínskeho mesta Kajaani. 

Okrem práce v bratislavských podnikoch fínski 

žiaci navštívili aj neďalekú Viedeň. 

 
  



 

 

Tvorivá rubrika 

To, že sa medzi našimi technicky zameranými 

žiakmi nájdu aj talenty na písanie slohov 

a básní, sa môžete presvedčiť sami. Pokiaľ 

sami tvoríte a chceli by ste svoje diela 

predstaviť svetu, neváhajte sa u nás prihlásiť! 

Tento krát pre vás máme vybranú slohovú 

prácu, ktorú písali druháci na tému „Kde líšky 

dávajú dobrú noc“. Ak by ste si nevedeli dať 

rady s umeleckým opisom, inšpirujte sa 

prácou Michala Čelka. 

Tvorivú rubriku v tomto čísle obohatili dve 

básne od našich štvrtákov, ktorí sa rozhodli 

vydať ich pod pseudonymami.  

Kde líšky dávajú dobrú noc 

Zvony kostolov odbíjajú dvanástu 

hodinu. Mesto sa ponorilo do tajuplného šera 

nočnej oblohy. Vzduchom sa rozliehalo 

prevládajúce ticho veľkomesta občasne 

prerušené zvukom prechádzajúcich taxíkov, 

prípadne rachotom z električiek 

z električkových tratí. Takouto scenériou sa mi 

chváli pred balkónovým oknom mesto 

Bratislava v mestskej časti Karlova Ves. 

 Scenérií dominuje polnočný svit 

mesiaca na riedko osvetlené ulice a parky. 

Nočné temno sa usadilo v každom zátiší 

navôkol. Niet jediného netemného bytového 

okna, kam až oko dohliadne. V korunách 

stromov šuvoria listy v nemom nočnom vánku 

okradnuté o svoju dennú pýchu prikrývkou 

z nočného kabáta.  

Z večerných zábav v centre mesta sa 

vracajú späť domov, nie v práve v zdravých  

krokoch, obyvatelia bytových domov 

v susedstve. Ozvena strach naháňajúceho 

hukotu sa ozýva vo vetvách stromov, kde 

číhajú dravé sovy na svoju korisť v hustom 

poraste trávy. Popod zaparkované autá si razia 

cestu túlavé mačky s možným úmyslom 

naľakať okoloidúceho alebo byť mu nositeľom 

zlého šťastia. Tieto temné hodiny lákajú do 

svojich náručí kdejakého mladého šoféra na 

pouličné rýchle jazdy na vyprázdnených 

cestách a vyľudnených uliciach, čo vie vyústiť 

vo veľký počet policajných hliadok v uliciach 

mesta a aj občasné policajné naháňačky. 

 Na hranici s rannými hodinami, do 

kráľovstva temna a mesačného svitu, vtrhne 

prvé slnečné svetlo a temnota noci sa onedlho 

vystrieda so svetlom dňa. Električky začínajú 

častejšie prechádzať, nočné blúdenie taxíkov 

sa vymení s ľuďmi dochádzajúcich do práce 

a mesto sa  začína oslobodzovať od čiernej 

nočnej nadvlády. Predsa  o chvíľu sa ranné 

hrejúce lúče ukážu a po prvýkrát  sa popýšia 

svojou krásou.  

Sedím si na balkóne a so zatajeným 

dychom pozorujem, ako sa černastá  obloha 

premieňa na presvetlenú modrastú pokrývku. 

   Tma noci vyvoláva 

v človeku veľa rôznych pocitov či už strach, 

pôžitok, bezmoc, atď. Osobne pre mňa je 

priestorom pre myšlienky, regeneráciu 

a útočisko, kam sa rád vraciam a trávim čas.   

Michal Čelko, II.A 

  



 

 

Ambiente 

 

Chladná rieka stojí 

Úprimnosť a (l)áska sa tohto sveta bojí 

Tá rieka, rieka mojej mysli 

Preteká ňou depresia a tá ma ničí 

Ako mestá fízli 

A tak pozerám na svet s odstupom 

Medzi slepými som kyklopom 

Medzi ninjami som kung fu panda s kimonom 

Chcem len Keš, keš, keš, keš 

Dúfam že mi kolo nesekneš. 

 

Flexin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oheň 

 

Pohlcuje ma to ako oheň. 

Horím. 

Cítim sa ako pochodeň, 

Ktorú nik nechce niesť. 

Ale prečo? 

Až tak pálim? 

Až tak bolím? 

Odpustite. 

Znova horím 

Fúkne vietor a oheň silnie 

Už ma pohltil takmer celého, 

Páli to, a zároveň aj nie. 

Možno si to už neuvedomujem 

Nevyhasol som 

Zhorel som 

 

Scarecrow 

 

 

 

 

   

 


