
 

Stredná odborná škola J. A. Gagarina Bernolákovo 

Školský časopis: 2015/2016    

1 

NO NAME  
 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



  
    

      

Od prvého zvonenia v septembri tohto školského roku síce ubehlo viacero dní, ale my sa 

vrátime v čase a pozrieme sa na niekoľko štatistických údajov o našej škole.  

     Naša škola má už viac ako šesťdesiat ročnú tradíciu, prví žiaci nastúpili do školy v roku 

1952.... O histórii našej školy sa dozviete viac v niektorom z ďalších čísel nášho časopisu. 

    Pre nás je v novšej histórii 

významný rok 2008, keď sa 

zlúčením stredných škôl, 

Ivanka pri Dunaji, 

Bernolákovo a Modra-

Harmónia vytvorila Spojená 

škola Ivanka pri Dunaji 

s organizačnou zložkou 

Bernolákovo. 

     V školskom roku 

2015/2016 našu školu 

navštevuje 122 žiakov 

študujúcich v troch študijných 

odboroch -    technika 

a prevádzka dopravy, služby 

v cestovnom ruchu a 

bioenergetika. O teoretické 

vedomosti a praktické zručnosti našich žiakov sa stará 16 učiteľov a 3 učitelia dochádzajú z 

organizačnej zložky v Ivanke pri Dunaji.  

     Na našej škole funguje  ŽIACKA RADA v tomto zložení : 

Predseda :                        Nicola Procházková , ll.S                                                                                           

Podpredseda :                 Nina Homolová, ll.S    a   Matúš Bobrík, lll.S                                                           

Športový referent :         Andrea Puškárová, ll.S                                                                                                   

Kultúrny referent :          Michaela Andrašíková, ll.S 

Žiacka rada je tu pre Vás, v prípade, že chcete riešiť niečo, čo Vás trápi alebo by ste 

chceli niečo zlepšiť na chode našej školy, obráťte sa s dôverou na nich alebo na 

ktoréhokoľvek z pánov profesorov školy. 



  
    

     

September                                                                                                                                                                     
09.09. Európsky týždeň športu                                                                                                       

14.09. I. a III. Účelové cvičenie – 1. a 2. ročník                                                                                                                                       
23.09 a 24.09. Opravné maturitné skúšky                                                                                    

30.09. Plenárna schôdza ZRPŠ + voľby do rady školy + triednické schôdze 

Október                                                                                                                                                                            
02.10. CPPP (Centrum pedagog. psych. poradňa) – prevencia II.B                                                    

06.10. Exkurzia Coca-Cola                                                                                                                 

08.10. Autosalón Nitra                                                                                                                          

15.10. Exkurzia Carnuntum – Rakúsko                                                                                                  

17.10. až 24.10. Deň otvorených dverí                                                                                                  
27.10. Exkurzia Carnuntum                                                                                                                 

28.10. CPPP - II.B , III.B 

November                                                                                                                                                        
10.11. Exkurzia VYZ                                                                                                                                           
11.11. Protidrogový deň                                                                                                                    

11.11. Klasifikačná porada + triednické schôdze                                                                                        

14.11. Deň otvorených dverí (sobota)                                                                                                 
19.11. Stolný tenis + výchovný koncert                      Návšteva autosalónu v Nitre                                                                       

24.11. – 25.11. JUVYR                                                                                                                              

25.11. Futbal                                                                                                                                           
26.11. Výchovný koncert + Silná ruka                Imatrikulácie našich prvákov                                                                                           

30.11. Divadlo Aréna 

December                                                                                                                                                            
09.12. Adventná Viedeň                                                                                                                          

11.12. Posedenie – dôchodcovia                                                                                                        

15.12. Anglické divadlo Senec                                                                                                                 

16.12. Divadlo Aréna  

 

 

 

        

 

 



 

 

Január                                                                                                                                                                
10.01. – 15.1. LVVK  

Február                                                                                                                                                              
09.02. Volejbal Chlapci – Ivanka pri Dunaji                                                                                                     
12.02. Volejbal Dievčatá – Ivanka pri Dunaji 

Marec                                                                                                                                                                 
12.03. – 13.3. Maturitné písomné skúšky                                                                                           

12.03. Športová vychádzka – Bernolákovo –Nová Dedinka    Exkurzia Carnuntum a Hainburg                                                     

13.03. Divadlo Senec                                                              Jazykovo-historická exkurzia Viedeň                                                                                      

21.03. Exkurzia Hurbanovo Hvezdáreň                                                                                                 

22.03. Matematika Klokan                    

Apríl                                                                                                                                                                    
04.04. – 06.04. Exkurzia Liptovský Ján                                                                                                                         

07.04. Futbal Senec 

Máj                                                                                                                                                                     
10.05. – 11.05. Praktické maturity                                                                                                      

13.05. Rozlúčka – maturanti                                                                                                                 
16.05. – 20.05. Akademický týždeň                                               
+ Prax 2. a 3. ročník                                                                    

23.05. – 27.05. Ústne maturitné ústne skúšky                                                                                      

29.05. Divadlo                                                                     

Jún                                                                                                                                                              
20.06. – 26.06. KOŽAZ (Kurz ochrany života a zdravia)                                                                     
24.06. Futbal                                                                                                                                       
30.06. Vysvedčeni 

Výstava motocyklov                                                                          Účelové cvičenie 

 



 

 

 

Nastal deň „D“ a našich maturantov z tried IV.C a IV.D čakala jedna z najťažších skúšok 
v živote každého študenta – MATURITNÁ SKÚŠKA!  

V dňoch 15.03.- 16.03.2016 písalo na našej škole maturitné testy zo slovenského jazyka 
a anglického jazyka 23 žiakov. Maturanti písali test a slohovú prácu.  

Pri slohovej práci zo slovenského jazyka si mohli vybrať zo štyroch tém:  

1. „Najjasnejšie pojmy sú často zatemňované zložitými úvahami“ Cicero (Úvaha) 
2. To najkrajšie bolo v nej/ňom ukryté (Charakteristika osoby) 
3. Dnes som mal/mala rande so svojim mestom... 

(Rozprávanie) 
4. Jeden deň bez zlozvyku/zlozvykov! (Diskusný 

príspevok) 

Slohová práca z anglického jazyka:  

Holidays, Customs and Traditions in my Family 

Okrem písomnej časti čaká maturantov aj praktická časť 
maturitnej skúšky v termíne 10.05.- 11.05.2016.  

Praktická maturita je súčasťou maturít na stredných odborných školách.  

Študenti dostanú čas na doladenie svojich vedomostí pred ústnou maturitnou skúškou počas 
akademického týždňa od 16.05.- 22.05.2016.  

Ústna forma maturitnej skúšky bude prebiehať na našej škole v nasledujúcom týždni, t.j. od 
23. 05. 2016. Študenti sú ústne skúšaní zo slovenského jazyka, cudzieho jazyka a  
z teoretickej časti odborných predmetov.  

Pevne veríme, že všetci maturanti budú na sto percent pripravení na maturitné skúšky 
a nikto z nich to nebude brať na ľahkú váhu.  



 
 Dňa 30. marca sa na našej škole uskutočnilo pri príležitosti medzinárodného dňa 
učiteľov spoločné posedenie pedagogických aj nepedagogických pracovníkov našej spojenej 
školy. Stretli sa pracovníci oboch organizačných zložiek – z Bernolákova aj z Ivanky pri Dunaji. 
 Naše veľké „ĎAKUJEME“ patrí všetkým vám, ktorí ste nás pobavili naozaj 
profesionálnym kultúrnym programom, ako aj vám, ktorí ste sa zapojili pracovne a zvládli ste 
ten nápor na jednotku! 
 Ďakujeme žiakom I.S triedy (za obsluhu a iné pracovné činnosti), II.S triedy (za skvelú 
tanečnú show), IV.B a IV.C,  menovite ďakujeme Miške Andrašíkovej, Nikolke Procházkovej, 
Dominike Oravcovej, Adamovi Kostričovi, Michalovi Kučerovi, Róbertovi Szakalovi, Enrikovi 
Meszárošovi, Veronike Káčerovej, Paťke Pyšnej a žiakom ZUŠ v Bernolákove, ktorí prispeli do 
programu svojimi individuálnymi číslami. Veľká vďaka patrí aj pani učiteľke Kuštárovej za jej 
profesionálne vedenie pri príprave tohto úžasného programu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ď A K U J E M E  



 SME DOBRÍ AJ V ŠPORTE 

Na našej škole máme okrem výborných študentov 
a kreatívnych umelcov aj veľa športových talentov, ktorí nás 
reprezentujú na rôznych športových súťažiach. Určite sa za 
nich nemusíme hanbiť, pretože sa veľa krát umiestnia na 
pekných miestach.  

9.9. Európsky deň športu – tancovali sme zumbu a hrali futbal                                                       
14.9. Športový deň – spoločná túra v Malých Karpatoch                                                                      

19.11. Stolný tenis dievčatá: Miťková, Vinczeová, Bugyová, Schwimberski                                                                                                                                                   
– umiestnili sa na 3. mieste                                                                                                       

chlapci: Lukáč, Príkopský, Búran, Šimko - umiestnili sa na 2. mieste 

 11.12. Florbal dievčatá: Puškárová, Vinczeová, Káčerová, Bugyová, Sládečková, Dömötorová, 
Škaláková - umiestnili sa n a 3. mieste 

9.2. Volejbal chlapci: Búran, Príkopský, Kozakiv, Chmúra, Kocka, Čambal - zúčastnili sa 

12.2. Volejbal dievčatá: Procházková, Homolová, Rohályiová, Puškárová, Tóthová, Káčerová, 
Bugyiová, Vinczeová - umiestnili sa na 3. mieste 

7.4. Futbal – na ktorý sa ešte tešíme  

Koncom roka bude posledná súťaž a to Štefánikov beh v Ivanke pri Dunaji. Tešíme sa za 
všetkých, ktorí sa zúčastnili a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. 
 



  

 

INTERVIEW S NAŠIMI UČITEĽMI …. na pokračovanie  1. časť 

V dnešnej dobe my, študenti, často počúvame z Vašich úst nie veľmi lichotivé poznámky o 
tom, ako si plníme naše študijné povinnosti. Ale nás by zaujímalo, ako ste to zvládali Vy v 
našom veku. Boli ste naozaj vzorní žiaci a študenti alebo ste si tiež vedeli Vaše študijné 
povinnosti ,,odľahčiť"? Prosím podeľte sa s nami o Vaše spomienky na Váš študentský 
život. 
 

Odpovede pani učiteľky Hržičovej: 

 
Chodila som na gymnázium v Galante. V prvom rade treba povedať, že každý študent na 
gymnáziu sa chcel dostať ďalej na vysokú školu (nie ako dnes), čo bol v tej dobe veľký 
problém. Bolo veľmi dôležité, aby sme mali dobré známky a priemery. Mali sme motiváciu a 
cieľ. V tom bol rozdiel oproti dnešnej dobe. 
 
Mali ste dobrý vzťah ku strednej škole? 
Strednú školu som brala pozitívne, ako miesto kde sme sa stretávali so spolužiačkami a 
kolektívom. 
 
Bavilo Vás učenie? 
Niektoré predmety viac, niektoré menej. 
 
Kedy ste sa rozhodli, že chcete ísť aj na vysokú školu? 
Na základnej škole som chodila do matematickej triedy a vtedy som si zaumienila, že chcem 
ísť na vysokú školu. Boli sme vedení aj rodičmi. 
 
Kedy ste sa rozhodli, že sa stanete učiteľkou? 
Už v škôlke som vedela, že chcem ísť učiť. Páčilo sa mi to povolanie.  
 
Ľutujete niekedy, že ste sa ňou stali? 
Nie, stále to má viac výhod ako nevýhod. Človek si vie naplánovať svoje pracovné aktivity. 
Nemôžem učiť čo chcem, ale môžem si vybrať metódu akú ja sama chcem.  
 
Mali ste nejaké napomenutia alebo poznámky? 
Napomenutia som nemala, ale na základnej škole som dostala veľmi dlhú poznámku cez štyri 
riadky za tekvicové semiačka, ktoré som priniesla do školy. Triednu to riadne rozčúlilo. 
 
Mali ste aj zlé známky lebo ste sa nenaučili? 
Vždy som to vytiahla aspoň na trojku. 
 
 



A čo Vaša prvá päťka? 
Ani si na to nepamätám, ale naša matematikárka nám dávala veľa príkladov (napríklad 
štyridsať) a keď sme ich nedoniesli na čas,dala nám za každý ten nevyrátaný príklad päťku. 
Potom, keď sme ich dodatočne priniesli, vymazala ich. 
 
Zdá sa Vám, že Vaše učebné metódy ovplyvnili bývalí učitelia? 
Určite áno. Často spomínam na svoje učiteľky a využívm to, čo nás naučili. Či chceme alebo 
nechceme, ovplyvnia nás, či už v zlom alebo dobrom smere. 
Ja dúfam, že si každý zoberie niečo kladné z tejto školy, osvojí si nejakú hodnotu. Inak by to 
nemalo význam. Keď je tu štyri roky a nezmení sa k lepšiemu. 
 
Prokrastinovali ste s učením? 
Učila som sa priebežne a keď mi niečo nevyšlo bola som z toho nervózna, ale snažila som sa. 
Nemám rada keď prokastinujem. Nikdy som neriešila veci na poslednú chvíľu. 
 
 
 

Odpoveď pána učiteľa Trubača: 

 
Čo sa týka známok, na základnej škole som mal samé jednotky ale na gymnáziu pribudli aj 
trojky. Poza školu som nechodil, možno ak, tak maximálne 2-krát som sa  z vyučovania 
„ulial“. Upomienku som mal prvýkrát v živote na pol roka z občianskej náuky, ale to až na 
strednej škole. Raz som dokonca dostal pokarhanie od riaditeľa školy. Mali sme jednu 
skupinku a s ňou sme vystrájali, mimo školy sme sa stretávali a zabávali. Vtedy bola 
napríklad už len dvojka zo správania niečo príšerné. Stačilo, aby človek len trošku vybočil 
z predpísaného vzoru. Ale záviselo to od samozrejme od  školy. Na učňovských školách to 
také prísne nebolo.  
Ja som školu vždy bral ako nutnosť, aby sa človek mohol v živote uplatniť. Nechcel som žiť 
ako robotník na stavbe. Už v druhom ročníku základnej školy som bol rozhodnutý dostať sa čo 
najďalej z hľadiska vzdelania, aj keď ani jeden z mojich rodičov vysokú školu nemal. Vyrastal 
som za socializmu, bol menší výber škôl ale väčšia istota. 
Po skončení gymnázia som sa rozhodol ísť jeden rok na vysokú školu elektrotechnickú ale 
potom  som zmenil názor a rozhodol som sa študovať učiteľstvo. 
 
 
Prokrastinovať – výrazná, opakovaná a chronická tendencia odkladať plnenie 

povinností a úloh (najmä nepríjemných) na neskôr, rizikový fenomén pre duševné 
zdravie.  

 
 
 
 
                 Ďakujeme za rozhovor. 



  

 

     Každý z nás je niečím zaujímavý. V tejto rubrike dávame priestor vám a vaším 

tradičným ale aj netradičným záľubám a schopnostiam.  

     Pochváľte sa svojou šikovnosťou, výnimočnosťou a svojím talentom a ukážte aj 

ostatným, že nepatríte k tým, ktorí svoj voľný čas len tak bezcieľne premrhajú . 
 

 
 

       Jedného krásneho letného dňa ma moja kamarátka zobrala 
pozrieť sa na kone. Veľmi sa mi to páčilo, tak sme tam začali 
chodiť pravidelne. Postupne sme sa zapájali aj do práce okolo 
koní, a za to náš vždy povozili. Keď som sa s mojou     záľubou 
neskôr pochválil rodičom, prišli sa pozrieť aj oni a začali ma 

podporovať. Zaplatili mi kurzy jazdy na koni a ja som sa začal 
zlepšovať. Vďaka mojej snahe prišli moje prvé parkúry a neskôr 
aj preteky. 
      Po čase sa mi splnil môj sen - v Bernolákove som si 
konečne ustajnil svojho vlastného  koňa . Trénuje ma najlepší 
tréner na Slovenku. Vlastného koňa sme síce predali, ale ja sa 
parkúrovému jazdeniu venujem naďalej.  Momentálne trénujem 
s koňmi patriacimi môjmu trénerovi. Tréningy aj preteky sú 
náročné, musel som sa naučiť zvládnuť  množstvo pádov, ale 
napriek tomu  napredujem.  
      Som veľmi rád, že som na takomto skvelom  mieste a dúfam, 

že sa mi bude dariť aj v budúcnosti .  

     Čo je to parkúr? : parkúr je 

súťaž koní a ich jazdcov, ktorí 

musia zvládnuť preskoky rôznych 

prekážok. V parkúre je  8 až 12 

rozlične vysokých a širokých  

prekážok. Dôležitá je súhra 

jazdca a koňa. Za každú zdolanú 

prekážku sa koňovi a jazdcovi 

pripisuje určitý počet bodov.  

David Horváth, l.S 

 

Davidovi držíme palce a želáme 

mu naďalej veľa snahy a veľa 

športových úspechov ! 



 

 

 

 

 

Láska na prvý pohľad 

 
 
Ako každý piatok, aj v tento som sa vybral do môjho obľúbeného podniku na kraji 

mesta. Sadol som si do rohu a objednal si presso bez mlieka, pohodlne som sa usadil 
a sledoval som okolie.  

Podnik bol jednoduchý, nič luxusné, aspoň nebol plný namyslencov. Pomaly som 
dopíjal kávu a chystal sa na odchod , keď zrazu vošlo neznáme dievča.  Jej krása ma 
v momente očarila. Usadila ma naspäť na stoličku a na chvíľu mi zastavila dych. Veselo 
pozdravila a usmiala sa na čašníka. Ten úsmev vo mne vyvolal až strach. Bola tak prekrásna, 
že som uveril v lásku na prvý pohľad.  Sadla si do opačného rohu a čašník jej priniesol čaj. Po 
chvíli som sa prekonal a opýtal som sa, či si môžem prisadnúť. Čakal som odmietnutie, ale 
s úsmevom moju ponuku prijala. Nasledovali štyri hodiny nepretržitého rozhovoru. Každé 
jedno slovo, ktoré vyslovila ma len viac očarovalo. 
          Zrazu sa pozrela na hodinky a povedala, že už musí ísť, lebo ju doma čaká manžel. Bola 
skoro polnoc. Zaplatil som teda čaj a odprevadil som ju k domu. Celú noc som ani nemohol 
spať z toho, ako mi pobláznila hlavu a toho som sa aj bál. Vzťah mi nikdy dlho nevydržal...  

 
          V nedeľu sme sa stretli znova. Keď som sa jej pri odchode snažil dať pusu, prudko ma 
odstrčila a bránila sa, že má predsa manžela. Vtedy ma poriadne ranila, ale vedel som, že 
takú už nenájdem a musí byť moja. Rozhodol som sa, že spolu utečieme. Niekam ďaleko, kde 
budeme len my a budeme spolu šťastní. Najprv síce protestovala, ale nakoniec som jej 
pobalil veci, pomohol jej do auta a išli sme. 

 
Polícia pátrala už mesiace, ale stále na nič neprišli. Nemajú žiadne stopy, podľa 

ktorých by sa k nám mohli dostať. Konečne som bol šťastný! Mal som ženu, ktorá pri mne 
ostane do konca. 

 
Dnes som začul majáky pri lese. Bližšie som si ju pritúlil, ubezpečil ju, že ju tu nikto 

nenájde, že je v bezpečí a pobozkal som ju. Jej pery boli stále také sladké, stále chutila 
neskutočne dobre..... aj keď sa jej telo začalo už pomaly rozkladať. 

 

 

                                                                                       Kristian Príkopský, lll. S   

                                                      



   

   

Škola to je sranda veľká,  
i keď do nás hučí učiteľka. 
Naučí nás písať, čítať,  
na matike aj počítať. 
 
Deň za dňom pod 
stresom, tlakom. 
Čo spôsobí naším žiakom? 
Už nechcem 
byť ,,otrokom“, 
pod učiteľským nátlakom. 
 
Túžba po vzdelaní začala 
vo mne rásť, 
keď som mala konečne 
jedenásť. 
Zemepis, dejepis v taške 
mám 
na autobus už utekám. 
 
Uč sa, aby si bol                       
šťastný 
a nemusel tvrdo drieť! 
Kým si mladý tak sa nauč 
o čom všetkom je náš 
svet. 

.  

 
 
Joj, ale je ich škoda. 

 

 
Čas dovoleniek  
odišiel 

 

 
a na školu čas 
nadišiel. 

 

 Učiť nás zas prinútili,  

 
tým naše duše 
skormútili. 

 

 Písomky a skúšanie,  

 
to je naše večné 
mučenie. 

 

 
A keď prichádza po 
štvrtku piatok, 

 

 
je tento deň pre 
žiakov sviatok. 

 

 
Nezostáva nám nič 
iné, 

 

 
len počkať ešte skoro 
rok na chvíle, 

 

 
keď dva mesiace 
doma pobudneme 

 

 
a opäť si 
oddýchneme. 

 

   
    

       Diana Vinczeová, I.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristiánovi a Diane ďakujeme za príspevky z ich vlastnej tvorby a do budúcnosti želáme 

veľa zaujímavých motívov a vydarených literárnych diel. 



 

„V zdravom tele zdravý duch“ je výrok všeobecne známy. Byť zdravým 
a udržiavať sa fit by mala byť naša celoživotná priorita. Veľa dobrého ale aj 
zlého pre organizmus často prechádza práve naším žalúdkom. Vychutnať si dobré jedlo je pre 
mnohých silná droga. My vás chceme presvedčiť o tom, že zjesť niečo dobré nemusí 
znamenať zjesť 3 hamburgery, porciu hranolčekov s majonézou a korunovať to pol litrom 
coca-coly. Veľmi chutné môžu byť aj pomerne jednoduché jedlá pripravené z oveľa zdravších 
surovín. Možno budete potrebovať dávku odvahy chcieť niečo zmeniť vo vašom zaužívanom 
jedálničku a snahy vydržať v tejto zmene, ale určite sa vám to oplatí. Vaše telo sa vám 
odvďačí lepším pocitom, krajšou figúrou a hlavne pevnejším zdravím. 

Tak hor´sa do toho!!! My vám držíme palce!  

Mrkvový koláč                                                                                                                                           
5 vajec (oddeliť žĺtka a bielka), 6 polievkových lyžíc medu, 1dcl oleja, 400g najemno 
postrúhanej mrkvy, 400g celozrnnej špaldovej polohrubej múky, 1 balíček prášku do pečiva, 
šťava a kôra z 1 citróna, posekané orechy, čokoládová poleva 

Žĺtky, med a olej vymiešame do penista. Do základu pridáme mrkvu, múku premiešanú 
s práškom do pečiva, kôru a šťavu z citróna a jemne premiešame. Pridáme tuhý sneh 
z bielkov a dôkladne spracujeme polotuhé cesto. Zmes vylejeme na vymastený a múkou 
vysypaný plech, posypeme orechmi a upečieme vo vopred rozohriatej rúre. Hotový koláč 
ozdobíme čokoládovou polevou formou „striekancov“.  

Cottage šalát (2 porcie)                                                                                                          
2 kelímky neochuteného cottage-syra, 1 menšia nadrobno pokrájaná cibuľa, 
100g nadrobno pokrájanej šunky, 1 polievková lyžica pokrájanej 
sterilizovanej kápie, 1 polievková lyžica sterilizovanej kukurice, 1 natvrdo 
uvarené vajce (nadrobno pokrájané), 2 nadrobno pokrájané sterilizované 
uhorky, štipka soli, trošku horčice, podľa potreby neochutený biely jogurt 

Všetky suroviny zmiešame, ochutíme podľa potreby. Ak je šalát veľmi 
hustý, zriedime ho bielym jogurtom. Podávame s nasucho opečenou celozrnnou bagetou. 

Banánový koktail (2 porcie)                                                                                                                         
2 zrelé banány, 400ml studeného mlieka (odvážnejším odporúčame tekuté sójové mlieko - nie 
práškové!), 1čajová lyžička medu, 4ks celozrnných Bebe sušienok (alebo 4 lyžičky vopred 
namočených a dostatočne zmäknutých ovsených vločiek), banán a roztopenú čokoládu na 
ozdobu 

Všetky suroviny dôkladne rozmixujeme na najvyššom stupni. Servírovacie poháre (nie z veľmi 
tenkého skla) vložíme na 1 hodinu do mrazničky. Pred podávaním ozdobíme boky pohára 
tekutou čokoládou (dostatočne vychladené sklo spôsobí okamžité zatuhnutie čokolády, 
a tým odolnosť ozdoby pri nalievaní koktailu do pohára). Na vrch koktailu uložíme kúsok 
banánu a poprípade lístok čerstvej mäty. 



 
 
 
 
Ťažký život prominentov 
 
Z omylu, že len ten váš život je plný zaujímavých situácií - či pozitívnych alebo negatívnych, 
vás vyvedú príspevky našich redaktorov spracované z aktuálnej ponuky rôznych 
internetových stránok. Presvedčte sa sami, že naše „celebrity“ nie sú na tom o nič lepšie ani 
horšie ako my, „obyčajní smrteľníci“. 

Gott po zdrvujúcej správe z onkológie: „Nechcem, aby ste ma ľutovali!“                              
Český spevák Karel Gott (76) sa len v piatok dozvedel potešujúce správy, ktoré sa týkali jeho 

zdravotného stavu a opäť musí riešiť ďalší problém. Rakovinu uzlín sa mu síce podarilo 

poraziť, no podľa slov lekárov sa ochorenie môže kedykoľvek vrátiť. 

Americký rapper T.I. si kúpil nový dom v Atlante aby mal kratšiu cestu do práce              
T.I. spolu so svojou manželkou už jeden dom v Atlante vlastnia, no z dôvodu zdĺhavej cesty 

do štúdia (presne 40 minút) si kúpil aj druhý, z ktorého mu cesta trvá len dve minúty. 

Michal Straka umeleckým menom Ego sa už čoskoro stane dvojnásobným otcom.                     
S manželkou Petrou, ktorá má už riadne guľaté bruško, sú naozaj šťastní. Egovi a jeho láske 

sa v decembri 2014 narodila dcérka Ninka. Netrvalo dlho a pár sa pochválil, že čakajú už aj 

druhé bábätko. 

Boris Kollár sa s tým nekašle.                                                                                                        
Pred celým Slovenskom sa nečakane pochválil synom Christianom (9mes.), ktorého má 

s čokoládovou kráskou Paulou. Jeho výrok o tom, že nemá rád imigrantov, si najviac odniesol 

však jeho syn. 

Štaidl ohovoril Bartošovú                                                                                                                
Hudobný skladateľ Ladislav Štaidl (71) si teda servítku pred ústa rozhodne nedával. V 

programe Hviezdy v Českom rozhlase Dvojka vykričal do sveta všetko, čo ho kvôli svojej 

bývalej partnerke Ivete Bartošovej († 48) už dlhé roky ťažilo. 

Polívka ruší kšefty: Známeho herca položili zdravotné problémy                                              

Bolek Polívka (66) má hlavu v smútku. Bohuša z Kurvahošigutntág zasiahla choroba, ktorá 

mu skomplikovala pracovné povinnosti. Známy herec dokonca musel zrušiť všetky najbližšie 

kšefty. Čo sa deje? „Pán Polívka má lymskú boreliózu.“ 

Rozborila odrovnala jeho jedinná dcéra: Odteraz už nič nebude ako predtým.                                 
Hoci má Vilo plné ruky práce s nakrúcaním nových častí relácie V siedmom nebi, oveľa viac 

ho zaujíma niečo iné. Jeho jediná dcéra mu nedávno oznámila, že je tehotná. 

ŠPORT                                                                                                                                            
Taliansky ragbista David Vasta stanovil nový rekord: V tele mu našli toľko dopingu, že by to 

zabilo aj koňa.                                                                                                                                          

Otec Zdena Cháru čaká dvojičky. Jeho priateľka je v šiestom mesiaci tehotenstva. 



 

 
 

  
 
... slovo škola vzniklo  zo 

starého antického výrazu pre prázdno a 
voľný čas? (... a čo je z toho dnes?!) 
... plachí ľudia mávajú lepšiu pozorovaciu schopnosť a často ľahšie 
nájdu príčinu problému ? 
... leniví ľudia  dokážu zadanú úlohu  vyriešiť  často vďaka svojej lenivosti tou 
najjednoduchšou,  najrýchlejšou    a teda aj najlepšou cestou? (... čiže byť lenivým je vlastne 
výhoda!) 
... počuť volať vaše meno,  aj keď vás nikto nevolá,  je známka zdravej mysle? 
...odborná štúdia dospela k záveru, že robenie vecí, ktorých sa bojíme, nás robia 
šťastnejšími? 
... náš mozog si pamätá negatívne a nepríjemné spomienky detailnejšie ako pozitívne 
spomienky? To nám pomáha chrániť sa pred podobnými dejmi. 
... dobrí klamári sú lepší v odhaľovaní klamstiev u iných ľudí? (... aspoň vieme, odkiaľ 
pochádza schopnosť učiteľov odhaliť nám naše dobre ukryté ťaháky) 
... hlad a nedostatok spánku sú hlavné príčiny hnevu? 
... ruské tanky sú riadené pomocou ovládača z konzoly sony playstation? 
... hudba vám pomáha oživovať vaše spomienky? 
... čím hlasnejšia je hudba, tým vás viac núti niečo vypiť? 
... keď ste veselí, užívate si melódiu hudby , ale keď ste smutní, zamýšľate sa nad textom 
pesničky? 
 

                                           Niečo pre bystré hlavičky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náš bonus – váš žolík 
Ak vám nie sú dostatočne jasné pravidlá uplatnenia si vášho žolíka, môžete sa 
informovať u pani učiteľky  Melničukovej. Užite ho s rozumom ! 



 

Akí dobrí ste v matematike a fyzike? 
 

1. Zem rotuje okolo svojej osi takmer konštantnou rýchlosťou, 
jej veľkosť je 
a)  1820 m/s 
b)  465 m/s        
c)  28 m/s 
d)  2200 m/s 
2. Koľko rôznych deliteľov má číslo 40? 
a)  12 
b)  10 
c)  6 
d)  8        
3. Ak vo vákuu spustíme kolmo k podlahe pierko, kameň a papierovú guľu, predmety dopadnú 
v takomto poradí 
a)  vo vákuu nedopadnú 
b)  kameň, guľa, pierko 
c)  guľa s pierkom a potom kameň 
d)  všetky tri predmety rovnako     
4. Ferko mal v bonboniére 25 bonbónov. Bratovi dal 7 kusov, sestre 3 kúsky. Aká časť bonboniéry 
mu zostala? 
a)  2/5      
b)  3/5 
c)  7/10 
d)  1/3 
5. Nestlačiteľnosť kvapalín sa využíva napríklad 
a)  pri plávaní 
b)  pri fúkaní pneumatík 
c)  v hydraulických zariadeniach        
d)  pri fúkaní balónov 
6. Ktorý z výrazov má pre x=-4 hodnotu 13? 
a)  2x+5 
a)  -2x-5 
c)  5+2x 
d)  5-2x     
7. Jednotkou elektrického odporu je 
a)  ohm       
b)  watt 
c)  volt 
d)  tesla 
8. Vyriešte rovnicu  3x + 70 = 823 
a)  x = 5 
b)  x = 251     
c)  x = 332 
d)  x = 42 
9. Vyberte správne tvrdenie: 
a)  napätie medzi pólmi zdroja je 4,5V      
b)  napätie prechádzajúce zdrojom je 4,5V 
c)  prúd medzi pólmi zdroja je 4,5A 
d)  prúd na póloch zdroja je 4,5A 



10.  Päť dievčat si kúpilo lístky do kina. Koľkými spôsobmi si môžu sadnúť, ak Hanka chce sedieť len 
na kraji? 
a)  12 
b)  32 
c)  48     
d)  6 
11. Čo určujeme pravidlom pravej ruky? 
a)  smer prúdu v cievke 
b)  smer magnetických indukčných čiar     
c)  magnetické póly cievky 
d)  smer chodcov na chodníku 
12. Tri sedminy z neznámeho čísla je 5,4. Koľko je neznáme  číslo? 
a)  12,6     
b)  3,8 
c)  10,3 
d)  6,5 
13. Prečo je zem elektricky vodivá? 
a)  lebo v nej rastú rastliny 
b)  lebo je v nej voda s rozpustenými soľami     
c)  lebo sú v nej elektrické káble 
d)  lebo do nej udierajú blesky 
14. Aká je mierka mapy, na ktorej je 300 km úsek znázornený 6 cm úsečkou? 
a)  1 : 50 
b)  1 : 50 000 
c)  1 : 500 000      
d)  1 : 5 000 000      
15. Prečo si sami nemôžeme pomôcť, keď nás zasiahne silný elektrický prúd? 
a)  nie je to pravda, stačí rýchlo vypnúť elektrický prúd 
b)  nie je to pravda, stačí pustiť sa zdroja silného elektrického prúdu  
c)  kŕč  vo svaloch nám bráni pustiť sa zdroja silného elektrického prúdu       
d)  nie je to pravda, stačí mať drevenú palicu  
 
Vyhodnotenie 
Správne odpovede:  1b, 2d, 3d, 4a, 5c, 6d, 7a, 8b, 9a, 10c, 11b, 12a, 13b, 14d, 15c. 
 
Za každú správnu odpoveď si pripočítajte 3 body. 
 
45 – 36 bodov:  Ste génius! Čo robíte na strednej odbornej škole?! Mali by ste si podať prihlášku na 
Matematicko-fyzikálnu fakultu a rozšíriť si vaše už aj tak dokonalé vedomosti. Albert Einstein by bol 
na vás hrdý. 
35 – 27 bodov: Rozhľad v oblasti matematiky a fyziky máte na veľmi dobrej úrovni. V pohode 
zvládate riešenia aj náročnejších úloh. Odporúčame vám venovať sa aj naďalej tejto aktivite 
a pracovať na sebe v oblasti logického myslenie. 
26 – 18 bodov:  Riešenie úloh a otázky ste zvládli na priemernej úrovni a také sú aj vaše poznatky 
a vedomosti z predmetov matematika a fyzika. Odporúčame vám, aby ste začali navštevovať kurz, 
počas ktorého si osvojíte aspoň základy z oblasti prírodných vied. 
17 – 0 bodov:  Prírodné vedy nie sú zrejme vašou silnou stránkou . Vaše vedomosti z matematiky 
a fyziky sú na úrovni malého dieťaťa. Mali by ste sa nad sebou zamyslieť a popracovať na sebe 
alebo sa venovať humanitnému smeru. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Snívalo sa mi, že som ženatý“,  
  hovorí kamarát kamarátovi.   
„ Dúfam, že si sa dostatočne poučil.“ 
 
Mama kričí na syna: „ Hovorila som ti, že tie sánky budeš požičiavať aj bratovi!“   
„Veď požičiavam!  Ja idem dole a on hore.“ 
 
 
„Miláčik?“ 
„ Áno zlatíčko?“ 
„ Spravíme si fajn víkend ?“ 
„ Jasné,  prečo nie?“ 
„ Tak ahoj! Vidíme sa  v pondelok!“ 
 
V kaviarni som videl chlapíka.  Sedel pri stole. Nemal 
v rukách telefón, ani tablet, dokonca  ani notebook 
som u neho nevidel..... Len tak pil kávu.... ako nejaký 
blázon.  
 
 



obkrú
smerová  
anténa    

(eltech.)

skratka    
rádiolo-    
kátora

vzorec    
sulfidu 
zlatna-     
tého

jav, úkaz 1. as     
tajni ky dávenie

odbime

úbim     
indiánske 
závesné   

lôžko
Pomôcky: 
hamak, ne- 
malit, ail,   
tinea, štúr

štvorcový 
nerast

citoslovce  
poskoku   
2. as     
tajni ky

iasto ky   
uhlíka     
Milada     
(dom.)

odborník   
v anatómii

visenie    
ples ové  
ochorenie  

kože
vláknitá 

odroda že- 
leznatého  

brucitu

rímske    
íslo 101   
olejnatá  
rastlina

citoslovce  
radosti

rímske    
hrani né 

opevnenia  
márnil

takým     
spôsobom

kirgizský   
epos      
udrel      

nohou

pridal     
korenie

ke

hocikto    
(expr.)     
druh      

arzínu

drobný 
spevavý  

vták

univerzitná 
knižnica   
tkaním  

zhotovila
Pomôcky: 
limes, Ma-  
nas, kako-  
dyl,emesis

povala,    
plafón

ženské    
meno     
omrá i

strýko     
Štátna  

ochrana   
prírody

dravý      
vták

pavúkovitý 
lenovec   

kamže?

tmolenie   
(bás.)

koktá      
znoj

reho a

papaín,    
po esky   

ínske     
žen. meno

zmýle-     
ním sa

skratka 
súhvezdia  
Malý lev

3. as     
tajni ky ? horská 

kaukazská 
osada

Letuška v letiacom lietadle      
sa pýta:
- Nie je medzi cestujúcimi 
nejaký lekár?...
Jeden z cestujúcich vstane     
a ide do kabíny pilota. Za 
chví u vyjde von a pýta sa:
- Nie je...
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom


