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EDITORIÁL 
Život je neustála 
zmena. Niekoľko 
výrazných zmien sa 
dotklo v poslednom 
období aj našej školy. 
Máme nového pána 
riaditeľa, pani 
zástupkyňu, nového 
pána výchovného 

poradcu, niektoré triedy aj nových triednych 
učiteľov. Sem-tam sa nájdu aj noví 
spolužiaci. V neposlednom rade musíme 
spomenúť tiež nových prvákov, ktorí                     
5. septembra 2016 prekročili prvýkrát brány 
myjavskej priemyslovky ako jej právoplatní 
študenti. A samozrejme, máme nových 
maturantov – 93 štvrtákov, ktorí už onedlho 
budú prezentovať svoje vedomosti 
a zručnosti za zeleným stolom.                     
Nedávno som si na chodbe školy náhodne 
vypočula útržok rozhovoru dvoch študentov 
z končiaceho ročníka: „... zmaturujem a už 
sa konečne nebudem musieť nič učiť.“ 
Vtedy sa mi v mysli vynorili slová, ktoré 
kedysi dávno vyslovil múdry človek: 
„Človek sa učí celý život. A ak sa stane 
majstrom v jednom, zároveň by mal byť 
žiakom v inom. Preto klobúk dolu pred 
tými, čo im sláva či funkcia nestúpne do 
hlavy a nezahmlí myslenie, nezmenia postoj 
v správaní, naopak, zostanú skromnými, 
jednoduchými...“                                   
Zmeny neobišli ani náš školský časopis. 
Zmenila sa redakčná rada, aj šéfredaktorka. 
Boli by sme však veľmi radi, keby niektoré 
veci zostali. Duch a charakter nášho 
študentského časopisu, niektoré rubriky 
a úprimná radosť nás všetkých, ktorí sa 
podieľame na tvorbe priemyslováckeho 
STROJÁRA, keď sa nám podarí dať dokopy 
nové vydanie. Držte nám palce. 
Na záver mi už zostáva len zaželať vám 
všetkým príjemné chvíle strávené 
v spoločnosti školského časopisu. 
     Vaša       
              šéfredaktorka 
 
                               Daniela  
 
Foto obal: M.M.,  zadná strana: O.Č. 
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2. POLROK 2015/2016 
PROSPECH 
 

AKO  SME  UKONČILI  ŠKOLSKÝ ROK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieda Priemerný 
prospech 

Neklasi-
fikovaní 

Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli 
veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli 

1.C 1,79 0 5 9 6 0 
4.C 1,86 0 10 8 14 1 
2.C 1,89 0 5 13 7 0 
3.C 2,04 0 6 6 18 0 
1.A 2,13 0 3 5 12 0 
3.B 2,15 0 3 11 18 0 
3.A 2,19 0 4 8 18 0 
2.F 2,20 1 1 0 6 0 
1.D 2,38 0 0 2 10 4 
3.E 2,38 0 1 4 20 0 
2.A 2,46 0 1 4 15 0 
2.E 2,51 0 0 2 8 0 
4.B 2,52 0 0 7 15 0 
2.B 2,57 0 1 4 22 2 
4.A 2,68 0 1 6 21 0 
1.B 2,73 1 1 6 22 1 
2.D 2,90 0 0 1 18 0 
4.D 3,29 1 0 2 14 6 
  7 42 98 264 11 



Strojár  3/2016                                                                                Aktuality    4                                                                             
 
SPRÁVANIE 

 

 
DOCHÁDZKA 

 
                                                              Do zameškaných hodín nie sú započítané zameškané hodiny neklasifikovaných žiakov 

foto: M. 

Trieda  Dvojky zo 
správania 

Trojky zo 
správania 

Štvorky zo 
správania 

1.A 0 0 0 
1.B 0 0 0 
1.C 0 0 0 
1.D 2 0 2 
2.A 0 0 0 
2.B 3 1 1 
2.C 0 0 0 
2.D 1 0 0 
2.F 0 0 0 
3.A 0 0 0 
3.B 0 0 0 
3.C 0 0 0 
3.E 7 1 0 
4.A 4 1 0 
4.B 0 1 0 
4.C 3 0 0 
4.D 0 0 1 
 17 6 4 

Trieda Zameškané 
hodiny na 
žiaka 

Osprav.h
odiny 

Neosprav.
hodiny 

1.A 50,85 989 28 
2.F 58,14 407 0 
1.C 58,35 1149 18 
3.B 70,03 2200 21 
2.C 71,88 1786 11 
4.D 74,09 1506 124 
3.A 74,37 2229 2 
2.A 77,40 1488 0 
1.B 76,20 2246 40 
4.A 77.55 2071 178 
4.C 84,85 2790 10 
2.E 85,80 785 73 
4.B 86,09 1789 105 
1.D 90,67 968 120 
2.D 94,95 1752 52 
3.C 100,20 2949 57 
2.B 107,72 2940 184 
3.E 111,96 2611 188 
 81,65 32675 1211 
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BIELA PASTELKA je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich.                        
BIELA PASTELKA je aj príležitosťou k prejaveniu ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Pomáha 

hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste.                           
BIELA PASTELKA znamená svetlo, keď okolo je tma.  

SVETLO               
V  TME 

Ani tentokrát sme neodmietli výzvu pomôcť 
tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Opätovne 
sme sa zapojili do verejnej zbierky Biela 
pastelka organizovanej Úniou nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska. Šesť 
dobrovoľníkov z 3.C triedy sa 23. septembra 
2016 s pokladničkami vybralo do ulíc Myjavy 
ponúkajúc  biele spinky ako symbolické 
poďakovanie za dobrovoľný príspevok. 
Výnos zbierky má pomôcť zrakovo 
postihnutým viesť 
samostatný 
a plnohodnotný život. 
Použije sa na výučbu 
Braillovho písma, 
nácvik chôdze s bielou 
palicou, kurzy práce 
s kompenzačnými 
pomôckami či 
poskytovanie 
sociálneho poradenstva.  

Tohtoročným 
ambasádorom zbierky 
sa stal víťaz v chôdzi na 
50 km na olympiáde 
v Riu Matej Tóth. Ak si 
myslíte, že chôdza ako 
športová disciplína 
a chôdza nevidiacich 
s bielou palicou nemajú 
nič spoločného, tak sa mýlite. Obe si 
vyžadujú veľa sebazaprenia, odvahy a občas, 
to treba priznať, spôsobia nejakú tú modrinu. 
V súvislosti s Bielou pastelkou sympatický 
olympionik poznamenal: „Ako športovec i ako 
otec si nesmierne vážim zdravie. Často človek 
nemá žiaden podiel viny na tom, že stratil 
zrak, a prečo my, ktorí si naplno užívame ten 

úžasný 
zmysel vidieť všetko okolo nás, by sme sa 
nemohli trochu rozdať?“ 

Verejnú zbierku spestrili viaceré sprievodné 
akcie. S veľkou odozvou sa stretol pokus 
o zápis do Slovenskej knihy rekordov, 
ktorého cieľom bolo, aby čo najviac ľudí so 
zakrytými očami prešlo 15-metrovú trať za 

pomoci bielej palice. 
Pripravená bola aj 
dražba predmetov, 
ktoré Únii 
nevidiacich 
a slabozrakých 
Slovenska venovali 
špičkoví slovenskí 
športovci. Získať tak 
bolo možné dres 
alebo tenisky 
s originálnym 
podpisom Mateja 
Tótha, rukavicu 
Martiny Hrašnovej, 
veslo Jany Dukátovej, 
ale aj mnohé ďalšie 
trofeje. Výťažok 
dražby rovnako 
putoval na konto 
Bielej pastelky.  

Dobrovoľníci z 3.C triedy 

Na záver už len poďakovanie dobrovoľníkom 
a tiež študentom, pedagogickým 
i nepedagogickým zamestnancom, 
jednoducho všetkým, ktorí do zbierky 
prispeli.  

Text a foto: H.  
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sir Nicholas Winton  
NETRADIČNÝ  FILMOVÝ  ZÁŽITOK 

Doba. Každú poznačia ľudia i udalosti. Naša 
doba, naša súčasnosť je akási divná, až 
prapodivná. Môžeme jej dať mnoho 
nepríjemných, nie príliš prijateľných 
prívlastkov a prirovnaní. Okrem iného je 
typická i veľkým nárastom extrémizmu 
a spochybňovaním či relativizovaním 
minulosti, napríklad koncentračných táborov 
a holokaustu.  

Preto je dôležité 
pripomínať si, ako 
to bolo.  

Do rámca týchto 
slov zapadá 
i návšteva kina 
Primáš žiakmi 
prvých a druhých 
ročníkov a filmu 
Mateja Mináča Nickyho rodina. Mináč 
fascinovaný náhodne prečítanými riadkami 
o Angličanovi Nicholasovi Wintonovi natočil 
celovečerný dokumentárny film s hranými 
rekonštrukciami, film o tom, že človek je 
človekom silou ľudskosti, že i v najťažších 
chvíľach sa najvypuklejšie prejaví charakter 

osobnosti, konkrétne muža – sira Nicholasa 
Wintona, ktorý zachránil skoro 700 českých 
a slovenských detí.  

Je to príbeh skutočného chlapa, 29-ročného 
úspešného burzového makléra, pre ktorého 
neexistovalo nemožné. Odišiel do Prahy, 
vybavil doklady pre deti, presvedčil ako jedinú 

krajinu svoju vlasť – 
Anglicko, aby tieto deti 
prijalo za svoje, získal 
pre ne náhradné rodiny 
ochotné sa o ne starať, 
vypravil vlaky a doslova 
na hrane hodiny 
dvanástej aj 669 detí 
zachránil pred smrťou 
od nemeckých fašistov 
(posledný vlak s 255 
deťmi 1. septembra 

1939 už nevycestoval, pretože vypukla II. 
svetová vojna a bohužiaľ, skoro všetky deti 
zahynuli).  

O charaktere Nicholasa Wintona vypovedá 
i skutočnosť, že i jeho manželka sa o hrdinstve 
a statočnosti svojho muža  



dozvedela až náhodou, keď našla na pôjde 
domu zaprášený kufor s dokumentáciou 
z vojny o vypovedaných udalostiach. Úžasným 
okamihom filmu sú i zábery z talk show BBC 
z roku 1988. Nicholas Winton i diváci v štúdiu 
nevedia, netušia. Zrazu moderátorka oznámi 
pani sediacej vedľa Nicholasa Wintona, že on 
je ten muž, ktorý jej zachránil život. Vstane, 

objíme ho, pani z druhej strany tiež. 

A potom, potom v štúdiu vstanú všetci 
zachránení. (V súčasnosti sa ich zo 669 

zachránených podarilo 
nájsť 261, dnes sú z nich 
vedci, laureáti  

Zábery z filmu - internet 

Nobelovej ceny, obchodníci, učitelia... 

Keby nie Nicholasa Wintona?!) 

Nakoniec skončí film, život pokračuje... 

Za všetko... I za to, že s mladou generáciou to 
nie je až také zlé... Záverečné minúty 
v kinosále kina Primáš. Ticho a potom 
spontánny potlesk desiatok mladých ľudí.  

A tiež vypočutý rozhovor: „Vieš, ja som mal 
i slzy v očiach. A nehanbím sa to priznať.“ 

M. 

Hlavní predstavitelia filmu Nickyho rodina vrátane pamätníkov 
a režiséra filmu Mateja Mináča (dolný rad tretí sprava) 
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VESMÍRNE  
DOBRODRUŽSTVO 

Prenos v čase a v priestore. 

Najskôr ten reálny. Z Myjavy (8.15 hod – 
krátke zdržanie z „objektívnych“ príčin) do 
Bratislavy (bezproblémový príchod o 10.15 
hod.). 

Potom už ten imaginárny. Nastupujeme na 
palubu najväčšej svetovej putovnej 
výstavy COSMOS DISCOVERY. 
Každý z nás drží v rukách svoju 
SPACE CARD – kartu kozmonauta 
s reálnym menom a životným 
príbehom. Na najbližších približne 
90 minút sa z nás stávajú známi 
kozmonauti. Gagarin, Armstrong, 
Cernan, Glenn, Bella, Tereškovová, 
Young...  

Ja som netradičný kozmonaut. 
Dovoľte, aby som sa predstavila 
Volám sa ENOS. Som šimpanz – prvá opica 
na obežnej dráhe na kozmickej lodi Mercury 
– Atlas 5. Do vesmíru som sa dostala v roku
1961 a absolvovala som dva oblety Zeme.

Namiesto skafandra mám špeciálne 
prispôsobenú klimatizovanú schránku. V nej 
plním úlohy, ktoré som sa na Zemi pred letom 
naučila. Kabína Mercury úspešne pristáva vo 
vlnách oceánu a zrazu sa stávam miláčikom 
médií. Bohužiaľ, o rok neskôr zomieram na 
dyzentériu.  

Otvárame bránu poznania. Po 
krátkom úvodnom filme, ktorý 
nás uvádza do tajov vesmíru 
a kozmických letov, už 
obdivujeme ruský SPUTNIK, 
psa Lajku, americkú raketu 
MERCURY vystavenú 
v mierke 1 : 1. Študujeme 
príbeh prvého človeka v kozme 
Jurija Gagarina. Našu 
pozornosť pútajú i lunárne 
výpravy programu APOLLO, 

vrátane mesačného vozidla, v ktorom 
americké posádky podnikali svoje prieskumné 
cesty na Mesiac, ale taktiež ruské mesačné 
vozidlo LUNOCHOD. Rovnako pestrá je 
i prehliadka skafandrov od najstarších až po  



najnovšie modely prispôsobené dlhodobému 
pobytu na orbitálnych staniciach. Zaujme nás 
i obrovský model rakety SATURN, ako i tri 
originálne základné moduly ruského 
SOYUZU. Môžeme sa dotknúť kameňa 
z Mesiaca a obdivovať asteroidy staré 
desiatky miliónov rokov.  

Našu pozornosť najviac pútajú časti 
kozmických lodí a vesmírnych staníc a tiež 
originálne zariadenie z riadiaceho strediska 
v Houstone. Do mnohých môžeme nahliadnuť 
a preskúmať ich vybavenie vo vnútri. 

Tí technickejšie založení z nás oceňujú 
originálne časti motora F1 z rakety Saturn, 
ktorá vyniesla Apollo na Mesiac. Vďaka 
výstave COSMOS DISCOVERY tento motor 
opustil hranicu USA po 
prvýkrát.  

Výstava nám 
poodhaľuje aj najnovšie 
plány na osídľovanie 
Marsu a iné projekty 
svetových kozmických 
agentúr.  

V závere nás čaká už 
len interaktívna 
playzóna 
COSMOCAMP, kde 
máme  

možnosť vyskúšať si 
aspoň zlomok z náročného 
výcviku kozmonautov, či 
najnovšie 3D technológie.  

Striasame zo seba 
posledné stopy 
vesmírneho prachu 
a vraciame sa späť do 
reality. Ale už obohatení 
o nové poznanie...

Text a foto: HK 
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KLEBETNÍK 

Dnes si poklebetíme s p. profesorom, ktorý na myjavskej priemyslovke učí už 24 rokov, 
predovšetkým nemecký a ruský jazyk. Áno, je to tak. Reč je o Mgr. Samuelovi Poliakovi. 

Chcete vedieť viac? Čítajte náš KLEBETNÍK. 

Kde a v akom znamení ste sa narodili? 
Na Myjave, v znamení Barana. 

Na ktoré chvíle 
z detstva najradšej 
spomínate?  
Na detstvo v horách 
na Brestovci – 
Štemberku. Na 
stavanie stanov, keď 
sme sa hrali na 
Indiánov, či bunkrov 
– to sme zas boli
partizáni, prípadne
chát ako zálesáci...

Aké školy ste 
vyštudovali?  
Dejepis a ruštinu       
v Trnave, po roku 
1989 ešte nemčinu na 
Univerzite Komenského v Bratislave. 

Ako sa vyvíjala vaša pracovná kariéra po 
skončení vysokej školy?  
Päť rokov som učil na strednom odbornom 
učilišti, potom rok na Vojenskom gymnáziu 

v Banskej Bystrici, päť rokov na I. ZŠ 
v Myjave – dejepis, brannú výchovu, ruštinu, 
nemčinu i iné predmety a potom až doteraz na 

SPŠ Myjava. Počas prázdnin som 
robil sprievodcu pre cestovnú 
kanceláriu, tlmočníka 
a prekladateľa. 

Odkedy a ktoré predmety učíte 
na našej škole?  
Od roku 1992 učím nemčinu 
a posledných 5-6 rokov aj ruštinu, 
rok aj informatiku a od tohto roka 
i etickú výchovu. 

Ak by ste mali porovnať prácu 
učiteľa na základnej a na 
strednej škole, čo je  podľa vás 
jednoduchšie a čo je zložitejšie 
na práci stredoškolských 
pedagógov?  

Jednoduché to nie je dnes na žiadnej škole, 
ani pre žiakov – ani pre učiteľov. 

Čo odporúčate študentom, aby úspešne 
zvládli štúdium cudzieho jazyka?  



 
 
Odporúčam toho viac -  čítať rôzne texty, od 
rozprávok po encyklopédie, pozerať filmy 
s titulkami, počúvať hudbu a pozerať pritom 
na text a pod. 
 
Čo si na vašich študentoch najviac ceníte?  
Vynachádzavosť. 

 
Naopak, čo vás vie z ich strany najviac 
nahnevať?  
Vulgárnosť. 
 
Akú najväčšiu hlúposť ste počuli z úst 
žiaka? Určite ich bolo veľa, ale vyberte 
aspoň jednu najvtipnejšiu.  
Že prvý polrok stačí za päť, učiť sa budem až 
v druhom... 
 
Aký najzaujímavejší ťahák ste našli 
u žiaka a aké ťaháky ste používali ako 
študent vy? 
Najzaujímavejší? Asi na chrbte spolužiaka. Ja 
som mal také prehľadné kartičky, ktoré som 
väčšinou použil až na zopakovanie. 
 
Myslíte si, že dnešní študenti sú v niečom 
iní, ako ste boli pred niekoľkými rokmi vy 
ako stredoškoláci? Ak áno, v čom?  
Viac sedia za počítačmi, my sme viac behali 
po vonku. 
 
Odbočme od témy škola. Čomu sa 
najradšej venujete vo voľnom čase?  
Veľa čítam, chodím do lesa, záhrady. 
 
Ktoré zaujímavé krajiny či mestá ste 
navštívili? Kde sa vám najviac páčilo? 
 
 

 
Veľa ruských a nemeckých miest, okrem 
hlavných miest som zažil krásne týždne v 
nemeckom Rostoku, Lipsku či Bautzene, 
ruskom Soči či Volgograde, chorvátskej 
Makarskej, talianskej Elbe, bulharskom 
Burgase, poľskom Krakove či Gdaňsku, 
českej Prahe...  
 
Máte nejakú obľúbenú knihu či film?  
Veľa, napr. knihy Miroslava  Žambocha, 
Georga Martina, seriál Hra o tróny. 
 
Čo považujete v živote za najdôležitejšie ?  
Nie veci, ale vzťahy, čas prežitý s niekým 
blízkym, čas prežitý v prírode... 
 
Naopak, čo by vám v živote určite 
nechýbalo?  
Cigarety. 
 
Ak by bol možný prenos v čase, v akom 
období by ste najradšej chceli žiť?  
V budúcnosti. 
 
Máte nejaké obľúbené miesto, kam vždy 
rád zájdete?  

Moravské lúky obkolesené dubmi ako za 
starých Keltov. 
 
Ak by ste nepracovali v školstve, akému 
povolaniu by ste sa najradšej venovali?  
To sa mení vekom. Kedysi letec, dnes asi 
záhradný architekt. 
 
Na záver, čo by ste zaželali čitateľom nášho 
časopisu?  
Viac chuti do učenia... 
                            Za rozhovor ďakuje redakčná rada 

Foto: rodinný album p. prof. Poliak                                
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DEŇ  GRAMOTNOSTI   
alebo VYUČOVANIE  PLNÉ  NETRADIČNÝCH  AKTIVÍT 

Gramotnosť je jedným zo stavebných 
kameňov inteligencie národa, je vnímaná ako 
symbol vzdelania. Od roku 1966 si na základe 
rozhodnutia Organizácie spojených národov 
pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) svet 
každoročne 8. septembra pripomína 
Medzinárodný deň gramotnosti.  

Spomínaný pamätný deň sme si na našej 
priemyslovke pripomenuli netradičným 
septembrovým vyučovacím dňom, ktorého 
súčasťou boli rôznorodé aktivity zamerané na 
rozvoj gramotnosti čitateľskej, informačnej, 
finančnej, občianskej, digitálnej, 
prírodovednej a pod.  

Študenti 4.B na exkurzii vo firme Subtil 

15 učiteľov zapojených do výzvy Metodicko-
pedagogického centra v Trenčíne ku Dňu 
gramotnosti pripravilo pre 12 tried pestrú 
paletu činností. Napríklad prepojili teóriu 
s praxou a vybraní študenti sa zúčastnili 
zaujímavej odbornej exkurzie vo firmách M-
TECHNOLOGY s.r.o., ktorá sa zaoberá 
výrobou v oblasti kovoobrábania a strojárskej 
výroby a SUBTIL SLOVAKIA s.r.o. 
vyrábajúcej široké spektrum výrobkov pre 
všetky oblasti priemyslu, najmä 
elektrotechnický, strojársky a automobilový. 

 

 

Práca s cvičnou bankou na hodine ekonomiky 

Finančnú gramotnosť si žiaci rozvíjali napr. 
na neformálnej besede s pracovníkmi 
Všeobecnej úverovej banky. Zábavnou 
a zároveň poučnou formou sa na hodine 
ekonomiky oboznámili aj so svetom 
bankovníctva využijúc cvičnú banku od 
Nadácie slovenskej sporiteľne. V cvičnej 
banke bolo úlohou študentov vybaviť 
v časovom limite požiadavku klienta 
a ponúknuť mu novú službu. Ak klient žiadal 
aj úver, mali žiaci k dispozícii úverovú 
kalkulačku a na základe nej vyhodnotili 
úverovú ponuku. Študenti pri práci využívali 
počítače a aj interaktívnu tabuľu. Práca 
v cvičnej banke bola časovo limitovaná 
a bodovaná. Ak študent správne vyhodnotil 
klienta, získal 20-bodové skóre.  

V rámci aktivít na hodine cvičení z logistiky 
zas určovali vzťahy medzi ekonomickými 
veličinami: náklady, výnosy, príjmy, výnosy, 
výsledok hospodárenia, cash flow 
a zostavovali splátkový kalendár. 

Na hodine dejepisu prepojili aktivity 
zamerané na informačnú a občiansku 
gramotnosť so športom. Pešo sa od školy 
vybrali na Poriadie, do lokality 
U Klasovitých, kde sa nachádza pamätník 
pripomínajúci poslednú bitku 1. 
dobrovoľníckej výpravy z r. 1848. Priamo na 
mieste dýchajúcom históriou predniesli  



 

Druháci na hodine dejepisu pri pamätníku U Klasovitých 

študenti pripravené referáty, ktoré ďalšími 
informáciami doplnil učiteľ a nasledovala 
živá diskusia. Celá netradičná vyučovacia 
hodina zapadla nenásilným a príjemným 
spôsobom i do následných osláv výročia 
Slovenskej národnej rady a návštevy 
delegácie Slovenskej národnej rady na 
Myjave. 

Prváci začali hodinu slovenského jazyka 
a literatúry vyplnením dotazníka na zistenie 
učebných štýlov podľa prevažujúcich druhov 
inteligencie, ktorého vyhodnotenie bolo 
spojené s praktickými radami, ako sa učiť 
efektívne. Potom aktívne pracovali 
s odbornými, publicistickými i literárnymi 
textami. 

Články z časopisu Fiendship využili učitelia 
anglického jazyka. Na prácu s textami 
nadväzovali súťaže zamerané na rozvíjanie 
a upevňovanie slovnej zásoby. Vyučujúca 
predmetu automatizácia prípravy výroby  

 

pripravila pre študentov rôzne odborné 
časopisy so zameraním na strojárstvo. Každý 
žiak si vybral článok, ktorý ho najviac zaujal 
a o dôležitých faktoch informoval 
spolužiakov. V triede sa k jednotlivým témam 
rozpútala neformálna diskusia.  

Samostatná práca žiakov, praktické pokusy 
charakterizovali hodinu chémie zameranú na 
učivo o zmesiach. Úlohou študentov bolo 
rozdeliť 10 rôznych vzoriek na homogénne 
a heterogénne. Heterogénne zmesi správne 
zaradiť a pomenovať a zvoliť vhodnú metódu 
na oddelenie zložiek z príslušných zmesí. 
Oddelenie zložiek zo zmesí filtráciou, 
odparovaním, kryštalizáciou, usadzovaním 
i oddeľovacím lievikom študenti i prakticky 
zrealizovali. Osvojené vedomosti si na záver 
overili krátkym testom. 

Chémia plná pokusov s p. prof. Hutyrovou 

Odbornú knižnú, časopiseckú a internetovú 
literatúru využili študenti i v rámci príprav 
referátov o významných slovenských 
objaviteľoch. Na hodine občianskej náuky 
aktívne pracovali s textom z Ústavy SR 
a následne informácie z prečítaného textu 
využili pri odpovediach na testové otázky. 

Študenti odboru technické lýceum v rámci Dňa 
gramotnosti vytvárali rôzne propagačné materiály 
(plagáty, oznámenia, bannery) na tému: Aktuálne 
kultúrne a spoločenské akcie v našom meste. 

Jednotlivé aktivity realizované pri príležitosti Dňa 
gramotnosti boli zábavné i poučné, podporovali 
samostatnosť, tvorivosť i logické myslenie 
študentov. Veríme, že i takéto aktivity pomôžu 
zatraktívniť štúdium na Strednej priemyselnej 
škole v Myjave.                                                               
I.M., foto: Daniel Černek, Matúš Majtán 
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TÚLAVÉ  TOPÁNKY
VÝSTAVA  ZVIERAT  

V posledných rokoch sa stalo zvykom, že 

počas jesenného Michalského jarmoku sa na 
ploche pri evanjelickom kostole v Myjave 
koná aj Kopaničiarska oblastná výstava 
zvierat.                                                                        

Nebolo tomu inak ani tento rok, a tak sa 
väčšina tried našej školy 23. septembra 2016 
vybrala prezrieť širokú paletu čistokrvných 
plemien zvierat - holuby, hydinu, králiky, 
malý hospodársky dobytok, exotické 
vtáctvo... A verte, viaceré nevšedné druhy 
sme videli prvýkrát. 

VEĽTRH  VZDELÁVANIA 

Hlavy štvrtákov zamestnáva v týchto dňoch 
najmä príprava stužkových slávností. Tí 
zodpovednejší z nás však už rozmýšľajú aj 
nad tým, kam po skončení strednej školy. 
Inšpiráciu sme sa 4. októbra 2016 vybrali 
hľadať na EURÓPSKY VEĽTRH 
POMATURITNÉHO VZDELÁVANIA do 
Nitry.                                                                    
Ocenili sme príležitosť získať informácie, 
ktoré sa nedajú nájsť na webových stránkach 
jednotlivých univerzít a vysokých škôl, ako 
i možnosť osobného stretnutia so zástupcami, 
predovšetkým študentmi jednotlivých škôl. 
Dôležitou súčasťou veľtrhu bol aj poradenský 
servis zameraný na pomoc v oblasti voľby 
budúceho štúdia, vhodnej školy a študijného 
programu.                                                             

Vybrať si mohol naozaj každý z nás. Veď na 
veľtrhu bolo zastúpených 235 vysokých škôl, 
univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií 
ponúkajúcich viac ako 3000 študijných 
programov. Okrem slovenských škôl mali na 
veľtrhu svoje zastúpenie aj vzdelávacie 
inštitúcie z Českej republiky, Veľkej Británie, 
Dánska, Holandska, Nemecka, Poľska 
a dokonca aj z ďalekej Číny.                                    
Niektorí z nás sa stihli aj otestovať 
elektronickým testom Na čo sa hodíš? 
a dozvedeli sme sa aj o termínoch podania 
prihlášok a konania prijímacích pohovorov. 
Teraz už len úspešne zmaturovať a môžeme 
na realitu premieňať svoje ďalšie sny...                                                                                                     
A.O. 

 

http://www.hlavnespravy.sk/wp-content/uploads/2016/09/0000020433.jpg?46129a


AUTOMOBILKA  VOLKSWAGEN 

Ani nevľúdne upršané jesenné počasie nás – 
študentov 3.B triedy odboru logistika 
a elektrotechnika 5. októbra 2016 neodradilo 
od plánovanej návštevy podniku Volkswagen 
v Bratislave. 

Celá exkurzia pozostávala z prehliadky dvoch 
pavilónov, veľkých výrobných hál komplexu 
Volkswagen za účasti sprievodcu. Mali sme 
možnosť vidieť reálny proces výroby 
osobných automobilov - od zásobovania, 
samotnej výroby, kontroly až po finálny 
výrobok -  hotové auto. Počas prehliadky sme 
sledovali vysoký stupeň automatizácie celého 
výrobného procesu, videli prácu robotov, 
pohyb robotických  manipulačných a 
prepravných vozíkov, ale aj prácu robotníkov. 
Dozvedeli sme sa, ako funguje systém JIT 
(just in time), ktorý teoreticky poznáme 
z vyučovacích hodín logistiky, videli sme 
jednotlivé komponenty automobilov a ich 
spájanie do hotového výrobku. Od sprievodcu 
sme sa dozvedeli aj o nových trendoch 
v automobilovom priemysle – výrobe 
elektromobilov, ale aj hybridov. 

Na záver sme si mohli prezrieť aj interiér 
a motor vystavených modelov áut (Touareg, 
Polo ...).     
A.A. 

STROJÁRSKY  VEĽTRH 

Exkurzia vo Volkswagene nebola 5. októbra 
2016 jedinou akciou myjavskej priemyslovky. 
Vybraní študenti študijných a učebných 
strojárskych a elektrotechnických odborov sa 
zúčastnili aj 58. Medzinárodného 
strojárskeho veľtrhu v Brne, kde si so 
záujmom prezreli jednotlivé výstavné 
pavilóny. Je všeobecne známe, že brnenský 
strojársky veľtrh patrí k najvýznamnejším  
priemyselným veľtrhom v strednej Európe 
s každoročnou účasťou viac než 1 500 
vystavovateľov, pričom viac ako tretina je zo 

zahraničia.  
Tento rok sa prvýkrát prezentovala aj Čína. 
Zastúpené boli všetky kľúčové oblasti 
strojárskeho priemyslu v deviatich 
špecializovaných odboroch. Nosnou ideou 
veľtrhu bola  Top Technology 
a automatizácia, robotizácia. Veľtrh dopĺňali 

viaceré sprievodné podujatia - konferencie, 
semináre  a workshopy. 
Študenti s pedagógmi postupne prechádzali 
jednotlivými pavilónmi sledujúc vystavené 
tvárniace, obrábacie a rezacie stroje a 
zariadenia, činnosť niektorých strojov od 
jednoduchých až po vysokošpecializované. 
Oboznámili sa s rôznymi technológiami na  



 
 
 
spracovanie technických materiálov. Žiaci sa 
zoznámili aj s rôznymi druhmi náradia,  
upínacej techniky, súčiastok 
z elektrotechniky, robotizácie, automatizácie a 
pod. Prezreli si tiež rozmanité dopravné, 
manipulačné a skladové zariadenia, logistiku, 
3D tlačiarne, stroje na rezanie laserom, 
vodným lúčom a vziať si mohli rôzne 
výrobky, suveníry, prospekty aj odbornú 
literatúru.  
Veľmi zaujímavé boli expozície v čínskych 
pavilónoch prezentujúce výrobu 
komponentov pre automobilový priemysel, 
ekologickú elektráreň, ponorku, loď, lietadlo, 
vlaky...  

Našej pozornosti neunikli ani dvojmiestne 
laminátové automobily s motormi zo Škody, 
ktoré v rámci študentského projektu vyrábajú 
žiaci vybraných stredných odborných škôl 

z Českej republiky spoločne s pedagógmi  

 
 
 
a firmami. Vystavovali ich v rôznych 
prevedeniach.  
Česká  firma VOLTY.cz zas predstavila 
dvojmiestny EKOmobil, ktorý takisto brázdi 
české cesty dosahujúc maximálnu rýchlosť 
50km/hod.  
Veríme, že exkurzia splnila svoj účel, študenti 
si rozšírili teoretické vedomosti získané na 
vyučovaní. Už v autobuse cestou domov 
viacerí plánovali, že sa na budúci rok do Brna 
vyberú znova.  

Ing. Jozefína Figurová, Bc. Jaroslav Kováč 
 
BALLUFF  SLOVAKIA 
Tentokrát sme nešli nikam my, ale naopak, 
nás 14. októbra 2016 navštívili zástupcovia 
spoločnosti BALLUFF p. Juraj Varga a         
p. Dušan Korgo. Ešte ste o tejto spoločnosti 

nepočuli? Firma BALLUFF Slovakia je 
jednou z 24 dcérskych spoločností BALLUFF 
GmbH so sídlom v Nemecku. Ide 
o spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou 
s vedúcim postavením v oblasti riešenia 
snímacej techniky.                                        

Zástupcovia spoločnosti predstavili študentom 
4. ročníka študijného odboru mechatronika 
zaujímavú  5-hodinovú prezentáciu. Sústredili 
sa v nej predovšetkým na princíp a funkčnosť  



 

 

indukčných, kapacitných, optoelektronických 
a ultrazvukových snímačov. Venovali sa tiež 
decentrálnemu pripojeniu digitálnych 
a analógových vstupov a výstupov 
s možnosťou využitia inteligencie 
snímačov cez IO link. Prezentáciu 
doplnili praktickými ukážkami 
zameranými na prácu rôznych snímačov, 
prevádzkový svetelný maják Smartlight, 
meranie vzdialenosti snímačom 
napojeným na PLC 1200 
a programovanie v TIA portáli (Totally 
Integrated Automation Portal)V13. 
Prezentované poznatky, novinky a dlhoročné 
skúsenosti významným spôsobom obohatili 
odborné vedomosti a praktické zručnosti 
prítomných študentov.      

 

REUTTER  MYJAVA 

Logisti a strojári maturitného ročníka využili 
v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 
možnosť návštevy firmy Reutter Myjava, 

ktorá je 
dcérskou 
spoločnosťou 
rakúskej firmy 
Reutter GmbH.                                    
30 študentov 
myjavskej 
priemyslovky si             
14. októbra 

2016 so záujmom poprezeralo výrobný proces 
firmy zaoberajúcej sa výrobou komponentov 
pre automobilový priemysel.                                              
E.P. 

 

AJ TAKÍTO VEDIA BYT NAŠI ŠTUDENTI 

Žiak 1.B triedy Ladislav Hlavička počas letných prázdnin poskytol rýchlu zdravotnú pomoc 
zranenému chodcovi na križovatke v Senici, kde sa stala autonehoda. Nakoľko má kurz 

zdravotníckej pomoci, podieľal sa odborne na záchrane ľudského života. Za tento nezištný čin sa 
rozhodlo vedenie školy spolu s pedagogickou radou udeliť Ladislavovi Hlavičkovi pochvalu od 

riaditeľa školy. 

 

 

Slovenský Červený kríž rozbieha 17. októbra 2016 už 22. ročník  kampane ŠTUDENSTSKÁ 
KVAPKA KRVI. Podujatie potrvá do 18. novembra 2016. V uvedenom termíne môžete krv 

darovať každodenne od pondelka do piatka na všetkých odberových miestach národnej transfúznej 
služby a vo vyhradených dňoch na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc. Darcovia 

krvi sa môžu zapojiť aj do súťaže o 10 cien, ktoré venuje spoločnosť Celimed a Slovenský Červený 
kríž.                                                                                                                                                              

Zdravie či život niektorých ľudí závisí aj od tvojej ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom          
študent každej krvnej skupiny, bez ohľadu na počet jednotiek či pätiek v žiackej knižke... 

 

http://www.celimed.sk/informacie-o-zdravi/krvny-tlak/
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ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY 

Na všestrannosť niektorých študentov 
myjavskej priemyslovky poukazuje 
i skutočnosť, že sa naša škola v októbri 2016 
zapojila aj do celoslovenského projektu 
ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA 

SLOVENSKÉ ŠKOLY. Uvedený projekt pri 
príležitosti medzinárodného mesiaca 
školských knižníc vyhlásila Slovenská 
pedagogická knižnica v Bratislave. Cieľom 
projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi 
slovenskými strednými školami a podpora 

čítania prostredníctvom výmeny záložiek do 
kníh.  

Záložky sme mohli vyrobiť ľubovoľnou 
technikou a vymeniť si ich so študentmi 
pridelenej partnerskej školy. Tak sme teda 



 

popustili uzdu fantázii, zobrali nožnice, 
lepidlo, farebný papier, pohľadnice, farbičky 
a všetko, čo sa nám mohlo zísť a pustili sme 
sa do práce. Výsledkom bolo 60 rozmanitých 
knižných záložiek. Tie sme odovzdali žiakom 
partnerskej školy. 

A koho nám pridelili v projekte ako 
partnerskú školu? 
Dovoľte nám, aby 
sme vám ju 
predstavili. 
Zoznámte sa – 

Stredná odborná škola 
záhradnícka Piešťany. 
Založená bola 1. 
septembra 1968 
v novovybudovanom 
objekte v Piešťanoch. 
Vznikla premiestnením 
technických škôl 
záhradníckeho smeru z Malinova a Rakovíc.  

 

 

 

V súčasnosti ponúka možnosť štúdia v troch 
štvorročných študijných odboroch: 
záhradnícka výroba a služby, životné 
prostredie  a lesníctvo – krajinná ekológia. 
Žiaci školy sa pravidelne zúčastňujú rôznych 

súťaží, napr. súťaží vo floristike – 
VICTORIA REGIA, FLÓRA CUP, ZELENÝ 
SVET, VIANOČNÉ ARANŽOVANIE. Svoje 
odborné zručnosti z oblasti ovocinárstva 
prezentujú napr. v Súťaži v reze ovocných 
drevín či v Súťaži v reze viniča. V rámci 
mimoškolskej činnosti sa venujú aj viazaniu 
a aranžovaniu rastlín, pestovaniu bonsajov 
a orchideí a vydávajú aj svoj školský časopis 
mladých záhradníkov KAKTUS. Po skončení 
štúdia sa absolventi školy najčastejšie 
zamestnajú na pracovných pozíciách kvetinár 
– florista a pracovník v záhradnom centre. 
Časť absolventov pokračuje v štúdiu na 
vysokej škole, predovšetkým na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre alebo 
Mendelejovej zemědelskej a lesníckej 
univerzite v Brne.  

Jednoducho, sú to mladí ľudia s podobnými 

starosťami a radosťami, aké prežívame aj my. 
Práve od nich čakáme v týchto dňoch zásielku 
záložiek.     

Text a foto: H.K.
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IMA3COOLY  
alebo AKO SME SA STALI ČLENMI CECHU ŠTUDENTSKÉHO 

Prvé informácie o pripravovaných 
imatrikuláciách sa k nám, prvákom, dostali 
niekedy začiatkom októbra. 

Imatrikulácie. V slovníku som našiel 
nasledovné vysvetlenie: z latinského in 
matriculo = zápis do zoznamu (študentov). 
No, to mi veľmi nepomohlo. Starší žiaci sa 
nás snažili vystrašiť rozprávaním o úlohách, 
ktoré museli na imatrikulačnej slávnosti 
podstúpiť kedysi oni. Tie hrôzunaháňajúce 
reči som radšej ani nevnímal. 

V zhone každodenných starostí a povinností 
som na blížiace sa imatrikulácie postupne 
zabudol. Až kým neprišiel posledný 
októbrový týždeň a oznam: Prváčky, prváci, 
čakajú vás imatrikulácie netradičné – 
trojdňové. Teraz už máme všetko za sebou, 
ale... 

UTOROK – 25. október – ÚLOHA 1. – 
musíte prísť do školy a celý deň chodiť 
oblečení v reflexných vestách (aspoň nás bolo 
dobre vidieť, keď sme cez prestávky museli 
behať, klikovať – proste bolo postarané 
o našu fyzickú kondíciu). Kto úlohu splní, 
čaká ho odmena, kto nie, bude potrestaní.  

 STREDA – 26. október – ÚLOHA 2. – 
dnešné oblečenie – pyžamo, prípadne župan. 
Krátke, dlhé, letné, teplé, jednofarebné, 
pestrofarebné. Naše pyžamové outfity boli 
naozaj pestré. Chýbali nám už len pohodlné 
postieľky.  

ŠTVRTOK – 27. október – ÚLOHA 3. – 
súčasťou oblečenia musí byť niečo červené.  

Ale to nebolo zďaleka všetko. Čakal nás 
hlavný program imatrikulácií. Hneď ráno nás 
tajomní kukláči odviedli zo šatne do 
spoločenskej miestnosti. Po uvítacom 
„drinku“ na nás čakali rôzne úlohy, ktoré si 
pre nás pripravili členovia žiackej školskej 
rady a ich pomocníci. Balónový tanec, 
kŕmenie jogurtom so zaviazanými očami, 
vyznanie lásky sympatickej štvrtáčke, 
spievanie so šumienkou v ústach, 
matematikárova pomsta (počítanie príkladov 

bez kalkulačky), Populuškin sen (triedenie 
šošovice, fazule a ešte neviemakých 
strukovín)... Zabavili sme sa i zasmiali (najmä 
na druhých, keď my sme práve nemuseli plniť 
žiadnu úlohu), ale predovšetkým, stali sme sa 
právoplatnými členmi cechu študentského.  
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili 
ruky k dielu pri príprave tohtoročných 
imatrikulácií. A budúci prváci – počkajte, keď 
my budeme tretiaci...                       D., foto: I.M. 
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Milé deviatačky, 
 milí deviataci, 

možno vám pomôžeme nájsť odpoveď na otázku        

KAM PO SKONČENÍ ZÁKLADNEJ ŠKOLY?,

ak 18. novembra 2016 (piatok)
navštívite v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod.

v rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ 

STREDNÚ PRIEMYSELNÚ ŠKOLU V MYJAVE

Tešíme sa na vás! 
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horný rad zľava: Ďuriš, Beňo, Chvála, Kolibjár, Bielčik, 
Baranovič, Fukna, Šimek                                                           
stredný rad zľava: Kočka, Ing. Podmajerská, Papánek, ..., 
Briška, Barcaj, Burian, Tobiaš, Papánková A., Benanová 
dolný rad zľava:  Marko, Pekníková, Papánková I., Žáková, 
Petrášová, Varcholová, ..., ...., Závodná, Tököly 

      
 

Charakterizujte vašu triedu 2 – 3 slovami 
-  vtipná, milá, veľká 
-  hlučná, skvelá, zmiešaná 
-  zábavná, fajčiarska 
-  špičková, inteligentná 
-  kolektívna, srandovná 
-  poctivá, milá, zodpovedná 
 
Čo vám vyučujúci 
vyčítajú?  
● hranie sa s 
mobilmi 
● bavenie sa medzi 
sebou 
● že sa neučíme  
● že si nenosíme 
pomôcky 
● že sa neprezúvame  
● lenivosť 
● drzosť 
● používanie 
ťahákov 
 
Za čo vás chvália? 
▲ za usilovnosť, snahu 
▲ za vedomosti 
▲ za aktivitu 
▲ za úprimnosť 
▲ za odvahu 

▲ za šikovnosť 
▲ za známky 
▲ za nič 
 
Najvtipnejší človek z triedy  
☻ Tomáš Baranovič (8) 
☻ Marcel Marko (6) 

☻ Erik Pecha (5) 
☻ Dominik Fukna (4) 
 
Najzodpovednejší človek 
z triedy 
♣  Andrea Varcholová (22) 
 
Najmúdrejší človek z triedy 
♦  Andrea Varcholová (24) 
 
Najvyšší z triedy 
▓  Tomáš Baranovič (188 cm) 
 
Najnižší z triedy 
▪  Magda Žáková (158 cm) 

 
Najukecanejší človek z triedy 
◘  Dominik Fukna (15) 
◘  Richard Barcaj (10)                                                              
◘  Dominik Burian (4) 
◘  Tomáš Tököly (4) 
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Najlepší športovci triedy 
♠ futbal – Pecha, Fukna, Barcaj, Tobiaš, Beňo,

Briška, Blaho, Šimek, Burian, Papánek 
♠ hokej – Bielčik
♠ floorball – Bielčik, Blaho
♠ cyklistika – Pekniková
♠ vzpieranie - Baranovič

Umelecky zameraní ľudia triedy 
♫ –  Dominik Burian - saxofón
♫ – Daniel Bielčik – kreslenie
♫ -  Tomáš Baranovič -

zamilované básničky 
♫ -  Boris Tobiaš - spevák
♫ -  Matej Papánek - husle

Kto sa prvý vydá/ožení? 
♥ Miroslava Benianová (13)
♥ Nikoleta Závodná (6)

Kto to dotiahne ďaleko? 
  Andrea Varcholová – 

v školstve alebo ako 
manažérka firmy 

 Tomáš Tököly – 
fotografovanie, 
psychológia 

  Erik Pecha – futbal (hráč alebo tréner) 
  Martin Ďuriš – strojár 
  Michal Kolibjár, Nikoleta Závodná – manažér/-  
ka firmy 

Najlepší zážitok triedy? 
  výlet do Viedne 
  exkurzia v Skalici 
  návšteva výstavy Titanic v Bratislave 
  všetky spoločné výlety 

Najobľúbenejšie predmety 
 telesná a športová výchova (11), prax (8), 
anglický jazyk (6), slovenský jazyk a literatúra (6) 

Najťažšie predmety 
 matematika  (27), anglický jazyk (11), slovenský 
jazyk (8), logistika (5) 

Aká je vaša triedna? 
 spoľahlivá, milá, prísna 
 vtipná, nápomocná 
 super 
 striktná, ústretová 
 priateľská, spravodlivá 

 ochotná, mladá 
 vzdelaná, normálna 
 zodpovedná, v pohode 
 neoblomná, férová 

Čo vám v škole najviac 
chýba? 
  ovocie v bufete 
  dobré obedy, jedáleň v 
škole 
  posteľ 
  miestnosť pre fajčiarov 
  niektorí ľudia, ktorí už 
zmaturovali 
  p. prof. Košíková 
  spánok 

Čo by ste zmenili 
na vašej triede? 
 správanie 
niektorých 
spolužiakov 
 aby sme boli 
lepší kolektív  
 nič/zatiaľ nič 
 falošnosť, 
ohováranie, 
neochotu 
 ešte viac spoločných zážitkov 

Charakteristika bola zostavená podľa najčastejšie sa 
opakujúcich odpovedí v ankete triedy        

foto: Alena Daumová    
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Priemyslovácke NAJ 
V našej ankete sme sa tentokrát zamerali na tému IDEÁLNA PARTNERKA. Boli sme 

zvedaví na predstavu ideálneho vzhľadu partnerky, jej charakterových vlastností, záľub...    
To všetko z pohľadu študentov – chlapcov z našej školy. 

Spolu sme vyhodnotili  ... anketových lístkov ( ...% žiakov – chlapcov z SPŠ) a výsledky sme 
rozdelili podľa ročníkov.

Nuž čo dievčatá, spĺňame predstavu ideálnej partnerky? Sme tie NAJ? 

Aká je tvoja predstava ideálneho vonkajšieho 
vzhľadu partnerky? 

1. ročník: dlhovlasá brunetka s modrými
alebo hnedými očami s primeranou
postavou – ani príliš chudá, ani tlstá

2. ročník: dlhovlasá brunetka alebo
blondínka s modrými alebo zelenými
očami s vyšportovanou postavou

3. ročník: štíhla brunetka alebo blondínka
s dlhými vlasmi a s modrými alebo
hnedými očami, prirodzene krásna

4. ročník: blondínka alebo brunetka
s polodlhými alebo dlhými vlasmi,
s modrými alebo zelenými očami,
s peknou postavou (môže mať aj miery
90 - 60 – 90)

Na vonkajšom vzhľade až tak nezáleží: (32%) 

Ktoré charakterové vlastnosti považuješ 
u partnerky za najdôležitejšie? 

1. ročník: múdra, milá, úprimná, láskavá,
chápavá, dobrá kuchárka

2. ročník: úprimná, inteligentná, tolerantná,
verná, so zmyslom pre humor

3. ročník: inteligentná, úprimná, verná,
šikovná, zábavná

4. ročník: inteligentná, tolerantná, láskavá,
verná, komunikatívna

Ktorú negatívnu vlastnosť alebo zlozvyk by si 
vedel partnerke tolerovať? 

1. ročník: občasné klamanie, fajčenie,
horšie študijné výsledky

2. ročník: ohrýzanie nechtov, zábudlivosť,
žiarlivosť (ak nie je prehnaná) 

3. ročník: ukecanosť, záľubu v nakupovaní,
pukanie prstami

4. ročník: nedbanlivosť, utrácanie peňazí,
zábudlivosť

Naopak, ktorú zápornú vlastnosť alebo zlozvyk 
by si partnerke netoleroval? 

1. ročník: konzumáciu alkoholu a drog,
klamanie, podvádzanie, vulgárne
vyjadrovanie

2. ročník: pitie alkoholu, fajčenie, drogy,
sebeckosť, sebapoškodzovanie

3. ročník: pitie alkoholu, fajčenie,
namyslenosť, arogantnosť

4. ročník: opíjanie sa, drogy, podvádzanie,
prehnanú žiarlivosť, vulgárnosť

Ktoré záľuby, záujmy by si u partnerky uvítal? 
1. ročník: šport, vzťah k motorkám alebo

autám, počítačové hry
2. ročník: šport, cestovanie, počítačové hry,

turistika
3. ročník: šport, cestovanie, príroda
4. ročník: šport, motorky, turistika, tanec

Vedel by si partnerke odpustiť neveru? 
1. ročník: určite nie (64%)

             to by záviselo od situácie (36%) 
2. ročník: určite nie (30%)

             to by záviselo od situácie (70 %) 
3. ročník: určite nie (78%)

             to by záviselo od situácie (22%) 
4. ročník: určite nie (74%)

             to by záviselo od situácie (26%) 
J.K., foto: internet
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JESENNÉ  INŠPIRÁCIE 
                      Tak každoročne v jeseni svetlá sa tratia z duše               foto:  

                            a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kluše              MATÚŠ 

                            a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké,         MAJTÁN  

chcel by mať jedno pre seba, je mu jedno aké. 

Možno, že iba obrázok a možno tôňu iba. 

                                                                         Miroslav Válek 
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VIETE, ŽE... 

Los Angeles je najväčším mestom v štáte 
Kalifornia a súčasne je druhým najväčším mestom 
v USA. Založené bolo už v roku 1781. Pri 
založení malo mesto oficiálny názov  El Pueblo 
de Nuestra Senora Reina de los Angeles sobre el 
Rio Porciuncula.  Ak neviete dobre po španielsky, 
v preklade názov znamená niečo ako Mesto našej 
kráľovnej anjelov na rieke Porciuncula. V roku 
1892 bola objavená ropa na mieste, kde sa dnes 
nachádza štadión Dodger. Do roku 1923  
pochádzala jedna štvrtina svetovej produkcie ropy 
práve z Los Angeles. Dodnes sa mesto nachádza 
na jednom z najväčších ropných polí v Amerike. 
A ako sa do mesta dostal filmový priemysel?       
V čase, keď vznikal filmový priemysel, Thomas 
Edison, ktorý žil v New Jersey, vlastnil väčšinu 
filmových patentov. Producenti sa museli 
presunúť na západ, aby sa dostali mimo dosahu 
jeho patentov.  Ak by dnes mesto bolo 
samostatným štátom, jeho ekonomika by bola 
väčšia a výkonnejšia ako tá v Saudskej Arábii, 
Švajčiarsku alebo Švédsku. 

 Skala Trolltunga ponúka jeden z najkrajších 
výhľadov na nórske zálivy. Nachádza sa približne 
1110 metrov nad morom a týči sa asi 700 metrov 
nad jazerom Ringedalsvatnet. Výhľad vám vyrazí 
dych. Cesta k skale je veľmi náročná a dlhá, 
ideálny čas na turistiku je približne v polovici 
septembra. Budete potrebovať poriadnu kondíciu 
a dobré turistické vybavenie. 

Umývač okien menom Alcides Moreno spadol     
z výškovej 47- poschodovej budovy po tom, čo 
mu zlyhalo lešenie na budove Solow Tower         
v New Yorku. Keď začala platforma padať, tak sa 
k nej pritisol a kvôli odporu vzduchu padal dole 
ako na vzdušnom surfe, čo spomalilo jeho pád. 
Napriek tomu, že padol z výšky 152 metrov 
priamo na betón, pád prežil. Podstúpil 16 operácii, 
mal poškodené obličky, zlyhali mu pľúca, zlomil 
si 10 kostí, no na prekvapenie doktorov nielenže 
prežil, ale sa aj úplne zotavil. 

Československý vytrvalostný bežec Emil Zátopek 
sa na olympiáde v roku 1952 rozhodol, že 
zabehne maratón aj 
napriek tomu, že takú 
vzdialenosť nikdy 
nebežal. Emil sa opýtal 
Jima Petersona (britský 
držiteľ svetového 
rekordu), ktorý bežal 
vedľa neho, čo si o 
týchto pretekoch myslí. 
Jim v snahe zmiasť 
súpera odpovedal, že 
tempo je dosť pomalé. 
Emil následne zrýchlil, 
no Jim sa precenil a 
kvôli vyčerpaniu preteky ani nedokončil. 
Nakoniec Emil vyhral zlato a zároveň vytvoril 
nový svetový rekord. 

Najviac budhistov 
žije v Číne. 
Niektorí čínski 
farmári používajú 
špeciálne formy, 
aby vytvarovali 
hrušky do tvaru 
Budhu  - malého 
dieťaťa.           

foto: internet      
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NIEKOĽKO  OMYLOV  VŠEOBECNÉHO 

VZDELANIA 
Najviac snehu 
padá 
v polárnych 
oblastiach 

Nový sneh padá v polárnych oblastiach len 
zriedka. V strede Antarktídy ho pripadne len 
dva až tri centimetre ročne. Prečo? Na tvorbu 
snehu je potrebná vzdušná vlhkosť, ale 
v Antarktíde je veľmi sucho. Sneží len vo 
veľkých nadmorských výškach, aj to len 
vtedy, ak neležia príliš ďaleko od pobrežia. 
Rekordné zrážky v podobe až 50 m snehu 
napadnú každoročne v novozélandských 
Južných Alpách. 

Halloween má 
kresťanské 
korene  

Ani to nie je pravda. 
Názov sa odvodzuje od 
„all hallows eve“, 
starého anglického 
výrazu pre predvečer 
všetkých svätých. V stredoveku tiež verili, že 
v dňoch všetkých svätých sa mŕtvi vracajú 
z očistca a živí sa majú modliť za spásu ich 
duší. Táto predstava o návrate mŕtvych má 
však bezpochyby pohanské korene. 
Neexistuje dôkaz, podľa ktorého by 
halloween hral medzi stredovekom a 19. 
storočím akúkoľvek úlohu. 

Zlato sa nachádza predovšetkým 
v útrobách zeme 

Experti odhadujú, že v moriach pláva 
približne 10 miliárd ton zlata, čo je viac ako 
všetky jeho zásoby nachádzajúce sa pod 
zemou. V celej histórii ľudstva sa podľa 
odhadov zatiaľ vyťažilo 50 miliónov ton 
zlata. Jeden m³ morskej vody obsahuje 40 mg 
zlata, ktoré je však natoľko rozptýlené, že sa 
jeho ťažba neoplatí. To isté platí aj o striebre, 
hoci jeho koncentrácia je dvakrát vyššia.  

Bankovky sú z papiera  

Eurobankovky sú 
vyrobené z čisto 
bavlnenej 
tkaniny. Keď 
v pokladni 
supermarketu 
prejde 
predavačka po 
bankovke 
ceruzkou, na pravej eurobankovke nezostane 
stopa. V niektorých iných krajinách sú 
skutočne papierové peniaze. Ich životnosť 
však nie je veľmi vysoká. V tropických 

krajinách sa na výrobu bankoviek 
používajú aj tkaniny z umelých vlákien. 
Takéto peniaze sú však na výrobu oveľa 
drahšie.  

Gombíky slúžili na uzatváranie 
ošatenia 

Gombíky pôvodne slúžili len ako ozdoba 
ošatenia. Prvé zmienky o nich pochádzajú 
približne z r. 2000 pre n. l. a za antických 

čias sa nimi ozdobovali tuniky a tógy. Nápad 
používať gombíky ako uzáver sa objavil až 
okolo r. 1300. Gombík už nebol len ozdobou 
a bezprostredným následkom nového využitia 
bola priliehavá móda gotických čias. 
V renesancii prepukla skutočná gombíková 
mánia. Do módy prišli šaty s neuveriteľným 
množstvom funkčných gombíkov.  

Vek lienky sa dá zistiť podľa 
počtu bodiek 

Bodkovaný vzor na 
lienkach nemá nič 
spoločné s ich vekom, ale 
len s druhom, ku ktorému 
príslušná lienka patrí. 
Len v strednej Európe ich 
žije asi 80 druhov. 
Spracované podľa publikácie 
1000 omylov všeobecného 
vzdelania       foto: internet 
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Je všeobecne známe, že naša škola má už niekoľko rokov športovú triedu so zameraním na 
futbal. Takže futbalistov máme v každom ročníku niekoľko. Málokto však vie, že sa medzi 
nami nájdu aj dievčatá – futbalistky. Tri z nich - Táňu Durcovú, Luciu Šellengovú a Dianu 

Šulovskú sme pre vás vyspovedali. 

FUTBAL NEPATRÍ LEN MUŽOM 
Odkedy hrávaš futbal? 

Táňa: Od 8. triedy základnej školy.                        
Lucia: Ja od 7. triedy základnej školy.                  
Diana: Od 10 rokov. 

Ako si sa k tomuto športu dostala? Vždy si 
chcela hrávať futbal alebo si rozmýšľala aj nad 
iným športom?  

Lucia: Vždy som chcela hrávať futbal. Od 
malička som kopala do lopty. K futbalu som sa 
dostala tak, že dievčatám v športovej triede v II. 
základnej škole v Myjave, ktorú som 
navštevovala, zrušili basketbal a zrazu sme mali 
povinný futbal. Tak som začala hrávať súťažne.                                                                  
Táňa: Ako už povedala Lucia, zrušili nám 
basketbal a urobili z nás futbalistky.       
Diana: K tomuto športu ma priviedol náš 
učiteľ telesnej výchovy na základnej škole 
a potom tréner. Nikdy predtým som si 
nemyslela, že ma to bude tak baviť.  

Na akom poste hráš? 

Táňa: Útok, kraj zálohy.                                       
Lucia: Stopér.                                                         
Diana: Pravá obrana.  

Za ktorý klub momentálne hrávaš?  

T + L +D: Spartak Myjava. 

Akú ligu hráte? 

T + L +D: 1. juniorskú ligu. 

Kto je vaším 
trénerom/trénerkou? 

T + L +D: Máme trénerku – Ivetu Neveďalovú.  

Ako často mávate tréning? 

T + L +D: 3 – 4-krát týždenne (okrem stredy 
a víkendov). 

Popíšte váš tréning. 

T + L +D: Začíname bagom (pozn. 
redakcie: bago = prípravná, 
tréningová hra, pri ktorej si hráčky 
prihrávajú loptu v kruhu a jedna 
alebo viaceré hráčky vo vnútri 
kruhu sa jej snažia zmocniť). Zatiaľ 
trénerka postaví stanovištia 
a následne sa rozdelíme do skupín. 
Nasleduje rozcvička, strečing, rebrík 

na rýchle nohy, nejaké kombinácie a streľba.  
Potom už máme buď kondičný tréning alebo 
hráme futbal.  



 

Čím sa líši mužský a ženský futbal? 

T + L: Ničím sa až tak 
nelíši, pravidlá sú rovnaké.                                                        
Diana: Podľa mňa sa líši 
najmä fyzickými súbojmi. 

Aké sú vaše najväčšie 
úspechy? 

T + L: Postup do I. ligy.                               
Diana: Trikrát sme sa stali 
majsterkami Slovenska, ešte 
keď som hrala za Vrbové.  

Máš nejaký športový vzor? 

Táňa: Nemám športový 
vzor.                                                                       
Lucia:  Brazílskeho futbalistu Neymara.               
Diana: Mám ich veľa, hlavne sú to hráči, ktorí 
hrávajú v mojich obľúbených futbalových 
kluboch. 

Je ťažké zladiť tréningy a zápasy so školskými 
povinnosťami? 

 

 

 

Táňa: Občas je to náročné, pretože sa nestíham 
poriadne naučiť, hlavne keď je toho veľa...                                                              

Lucia: Áno. Niekedy sa 
nestíham učiť.                   
Diana:  Nie je to ťažké. Všetko 
sa dá.  

Na záver. Čo ti futbal dáva 
a čo ti berie? 

Lucia: Futbal mi dáva radosť, 
učí ma disciplíne a mnoho 
ďalších vecí, a naopak, berie mi 
veľa času.                                                                          
Diana:  Futbal mi dáva veľa. 
Dal a dáva mi predovšetkým 
kamarátov, naučil ma niesť 
zodpovednosť, dokázať 

pochváliť aj ospravedlniť sa, byť verná svojmu 
tímu a hlavne spoluhráčom, ale tiež dokázať 
oceniť protihráčov. Taktiež ma naučil ovládať 
emócie a hlavne mi dal pocit byť súčasťou 
niečoho.                                                                   
A čo mi berie? Futbal mi berie jedine môj voľný 
čas, ale som tomu vďačná, pretože všetok môj 
voľný čas najradšej trávim na ihrisku.  

Veľa športových úspechov želá a za rozhovor ďakuje 
redakčná rada                                                                                       

foto: rodinný album T.D. 

    ZO  ŠPORTU 
ŠPORTOVÝ  DEN 

16. september 2016 sme venovali dvom aktivitám 
– upratovaniu areálu školy a športu. V telocvični 
našej škole sa zrealizovali dva školské turnaje: vo 
volejbale a v basketbale.  

Víťazom volejbalového turnaja sa stalo družstvo 
chlapcov z 3.D triedy v zložení Erik Watzka, 
Miroslav Zeman, Navid Latiphy, Milan Kubinec, 
Dominik Hradský, Ivan Černek, Peter Pípa 
a Kristián Viskup pod odborným vedením „pána 
trénera“ Michala Blaža. Na 2. mieste skončili 
volejbalisti z 2.C triedy a bronzovú priečku 
obsadila 4.A trieda.  

Rýchlosť 
a obratnosť pod 
vysokými košmi 
predviedli najmä 
chlapci z 2. C 
triedy, ktorí 
obhájili prvenstvo 
v basketbalom 

turnaji. Zvyšné „medailové“ priečky patrili 
štvrtákom.  2. miesto obsadili basketbalisti zo 4.B 
triedy a 3. miesto patrilo 4.C triede.                                                                                                                                

CEZPOĽNÝ  BEH 

Okresné kolo v cezpoľnom 
behu stredných škôl museli 

organizátori z dôvodu nepriaznivého počasia 
presunúť zo 4. októbra na piatok 7. októbra 2016. 
Farby myjavskej priemyslovky reprezentovali 
Nicolas Fulek 1.C, Peter Ružička 3.C, Lenka 
Benová 1.C, Nataša Bulganová 1.B, Ema 
Nikodemová 1.B a Diana Šulovská 1.B. Najviac 
sa darilo Petrovi Ružičkovi, ktorý v súťaži 
jednotlivcov obsadil 2. miesto. 

FUTBAL 

Na umelej tráve TJ Spartak Myjava sa 12. októbra 
2016 uskutočnilo okresné kolo vo futbale 
chlapcov. Futbalové družstvo SPŠ Myjava 
v zložení Beran J., Beran M., Dvorák, Kočica, 
Koníček, Košinár, Malíček, Prokaj, Smetana, 
Šarudi, Tomašech, Vrajko, Vyskoč, Zmeko, Zríni, 
Žúrek podľahlo Gymnáziu Myjava 5 : 0 
a skončilo na druhom, nepostupovom mieste.          
Ľ.P. 
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STRÁNKY  PLNÉ  HUMORU 

Na policajnej stanici. Šéf sa 
pýta:  
- Rozumie tu niekto 
elektrotechnike?  
Jeden policajt sa ozve:  
- Ja!  
- Dobre, tak vypni túto 
lampu! 

Viete, čo robí blondínka 
v kúpeľni, keď kričí:          
- Haló, haló!?           
Vyvoláva fotky.  

Na hraničnom priechode sa 
pýta muž colníka: 
- Pane, je možné vyvážať 
zlato do Francúzska? 
- Samozrejme. No               
v primeranom množstve, - 
odpovie colník. 
- A stodesať kilogramov je 
primerané množstvo? 
- Tak to určite nie! 
- V tom prípade, - obráti sa 
muž k manželke, - zlato 
moje, zostávaš doma. 
 
Kedy je človek závislý na 
internete? 
Keď v novinách kliká na 
podčiarknuté texty.  
 
Po prehratom zápase utešuje 
tréner boxera.  
- A vieš, že si ho v druhom 
kole poriadne vystrašil? 
- Naozaj??? 
- Áno. Myslel si, že ťa 
zabil. 

 
Komentár Ivana Niňaja 
na hokejovom zápase 
Slovenska proti Fínsku: 
- Darí sa nám držať puk 
od brány, ale dostávame 
gól.  
 
Tehotná blondínka stojí 
pred zrkadlom, hladká si 
bruško a vraví: 

- Len aby si bolo moje. 
 
Do politiky vstúpil, aby 
pomáhal ľuďom. Už 
v prvom volebnom období 
pomohol bratovi, strýkovi, 
dvom sesterniciam, synovi 
a svokre... 

 
- Sestrička, koľko pacientov 
máme v čakárni? 
- Asi desať, pán doktor. 
- Tak si teraz urobíme 
hodinovú prestávku. Oni 
snáď odídu. 
 
Malý chlapec sa pýta 
okoloidúceho premiéra: 
- Ujo, prosím vás, koľko je 
hodín?  
Premiér mu odpovedá: 
- Som nesmierne šťastný, že 
mi kladieš takúto otázku a 
ver mi, že k nej pristupujem 
maximálne zodpovedne, ale 
musím ťa zároveň 
informovať, že na ňu 
odpoviem v pravý čas len a 
len kompetentným 
orgánom. 

 
Príde zamestnanec za 
svojím šéfom a pýta sa ho:  
- Pán riaditeľ, mohli by ste 
mi dať voľno? Manželka 
chce, aby som jej pomohol 
pri upratovaní.  
Riaditeľ: - Nie. 
A zamestnanec mu hovorí: - 
Ďakujem pán riaditeľ, ja 
som vedel, že sa na vás dá 
spoľahnúť. 
 
Priateľka mi našla vo 
vrecku rúž.  
Povedal som jej, že ju 
podvádzam s inou.  
Cítil by som sa trápne, keby 
som jej mal povedať, že 
predávam AVON. 
 
Otec hovorí synovi: - Syn 
môj, ty si mi za celý tvoj 
život urobil radosť len 
jedinýkrát - a to bolo deväť 
mesiacov pred tvojím 
narodením... 
 
Ako sa povie po anglicky, 
že mi je zima? 
- Is me winter. 
 
Do firmy príjmu nového 
zamestnanca a majster ho 
hneď vezme do parády: 



 
 
- Tak mladý, tu máš metlu a 
pôjdeš zamiesť halu. 
- Ale ja som inžinier?! - 
hovorí nováčik. 
- Aha! - škriabe sa majster 
za uchom. Tak ja ti to 
ukážem. 

 
Manželský rozhovor po 
svadobnej noci: 
- Drahá moja, ako som zistil 
minulú noc, nebol som 
prvý. 
- Miláčik môj, ako som ja 
zistila minulú noc, tak ani 
posledný. 

 
Príde Andrej Danko za 
britskou kráľovnou a pýta 
sa jej: - Počuj, Alžbeta, ako 
to robíš, že si ľudia o tebe 
myslia, že si taká múdra a 
mňa považujú za úplného 
hlupáka? 
- Andrej, musíš sa obklopiť 
múdrymi ľuďmi a potom to 
už ide samo. Pozri, 
vyskúšame Tonyho Blaira. 
Alžbeta zavolá Blaira a 
hovorí mu: - Počuj Tony,  

 
 
kto je dieťaťom tvojich 
rodičov a nie je to ani tvoja 
sestra ani tvoj brat? 
Tony bez váhania odpovie: 
- No predsa ja sám. 
Danko sa rozhodne takto 
vyskúšať Fica a hneď ako 
doletí na Slovensko, beží 
za ním a pýta sa ho:            
- Počuj Robbie, kto je 
dieťaťom tvojich rodičov a 
nie je to ani tvoja sestra 
ani tvoj brat? 
Fico sa zamyslí, pol hodinu 
rozmýšľa a povie: - Andrej 
daj mi 3 týždne a zistím to. 
Fico zavolá Kaliňákovi a 
dá mu zistiť odpoveď na 
danú otázku. 

Kaliňák sa týždeň trápi, 
zapojí do premýšľania aj 
svoju NKÚ, ale nakoniec sa 
rozhodne zavolať Sulíkovi: 
- Počuj Rišo, kto je 
dieťaťom tvojich rodičov a 
nie je to ani tvoja sestra ani 
tvoj brat? 
Sulík mu po pár sekundách 
povie: - No predsa ja! 
Natešený Kaliňák oznamuje 
"objav" Ficovi, že ide o 
Sulíka. 
Fico takisto nadšený 
prichádza za Dankom a 
hrdo oznámi: - Andrej, mám 
odpoveď na tvoju otázku a 
to v časovom predstihu 2 
týždňov. Je to Sulík. 
Danko na neho vytreští oči 
a posmešne hovorí: - Robko, 
ty si túto hádanku vôbec 
nepochopil. Je to Tony 
Blair! 
 
Príde mladík na Valentína 
do cukrárne a pýta sa 
predavačky:  
- Máte perníkové srdce s 
nápisom SI MOJA 
JEDINÁ? 
- Áno, máme.  
- Tak si vezmem päť kusov. 
 
 
 

 
 
Rozprávajú sa dvaja 
Záhoráci:  
- Aha, helikoptéér! 
- To je TÁ helikoptérA! 
- Ty kokos, ty máš jaký 
zrak! 

- Šéf nám zakázal 
v pracovnej dobe piť kávu 
a čítať časopisy. 
- Preboha, a čo teraz robíte? 
- Pijeme čaj a čítame 
romány. 
 
Na súde: 
- Kradnem veľmi nerád, ale 
často. 
 
Slovák dostane 
v nemeckom mestečku 
defekt. Nemci sa pýtajú, čo 
sa stalo. 
Slovák na to: - Nevidíš, tak 
trochen gumen pukken.  

Pri cestnej kontrole sa šofér 
ospravedlňuje policajtom.   
- Ja viem, že mám mať 
lekárničku. Ale čo mám 
robiť? Pobehal som všetky 
lekárne a žiadna so mnou 
nechcela ísť... 
 

Foto: internet 
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