
 



 

  

 

  

Úvod 
Naše druhé číslo časopisu sa nesie v duchu veľkonočných 

tradícií a tiež maturitných skúšok, či záverečných skúšok.  

 

Ako tradične, aj tento školský rok vydávame dve čísla školského časopisu „Mladý technik“. 

Prvé číslo sa medzi študentmi ocitlo koncom januára 2015 vďaka niekoľkým študentom 

a Marekovi Konečnému, žiakovi IV. C, ktorý celý časopis graficky upravoval a tak časopis 

nadobudol celkom iný vzhľad. Škoda, že nám takýto šikovný študent odchádza zo školy. 

Všetkým končiacim žiakom prajeme veľa šťastia na maturitách a veľa úspechov do 

ďalšieho života. Ostatným žiakom želáme úspešné ukončenie školského roka a veľa pohody 

počas letných prázdnin. 

                                                                                                   Členovia Redakčnej rady 
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Vráťme knihy do škôl 

„Ten nádherný pocit, keď si otvorím dobrú knihu a zahĺbim sa do jej deja 

nevnímajúc čas či priestor, je tak neopísateľný, že ho odporúčam zažiť 

každému z vás.“   

                                                                                        Andy Kraus 

 
IV. ročník súťaže 

Vráťme knihy do škôl 

pripravilo internetové 

kníhkupectvo Abc 

knihy.sk pre stredné, 

základné a materské 

školy. Cieľom projektu 

bolo podporovať čítanie 

a pozitívny vzťah ku 

knihám.  

SOŠ polytechnická sa už 

4. rok zapojila do 

spomínaného projektu. 

Žiak si mohol prečítať 

ľubovoľnú knihu podľa 

vlastného výberu 

a následne v krátkosti 

popísať, prečo si danú 

knihu vybral a čo mu jej 

prečítanie dalo. Zároveň 

s príspevkom žiaci uviedli 

meno tzv. „knižného 

anjela“, ktorý im 

o projekte podal 

informácie. Po konzultácii 

s vyučujúcou SJL poslal 

príspevok na zadanú 

stránku. Zároveň sa škola 

zaregistrovala do projektu  

prostredníctvom pred-

sedníčky PK všeobecno-

vzdelávacích predmetov.   

Projekt bol realizovaný 

v čase od 15.10. 2014 do 

15.3. 2015 a z našej školy 

sa doňho zapojilo 84 

žiakov zo všetkých 

ročníkov. Každý zúčast-

nený žiak je svojím 

príspevkom zapojený do 

súťaže o atraktívne ceny, 

kde hlavnou cenou je 

výlet do Bruselu spojený 

s návštevou Európskeho 

parlamentu. Žiaci si 

vyberali knihy rôznym 

spôsobom, niektorí čítali 

knihy z domácej knižnice 

a 26 žiakov si zapožičalo 

knihy zo školskej 

knižnice – evidovala Mgr. 

Mojská a z knižníc 

v učebniach SJL – Dr. 

Vanková, Mgr. Konečná. 

Najvyšší počet zúčast- 

nených z jednotlivých 

tried bol v triedach III.A, 

III.B, II.N, a II. B trieda. 

Po ukončení termínu 

odovzdávania príspevkov 

PK vylosovala 3 zúčast-

nených a z prostriedkov 

RZ ich odmenila vecnými 

cenami.  

Vzhľadom k počtu zúčast-

nených i odozve žiakov 

k projektu by sme radi 

v tejto akcii pokračovali 

i v budúcich školských 

rokoch. 

 

Vylosovaní: 

Martin Trnovský 

2.B, Miloš Marko 

3.B a Šimon 

Ondrík 3.A 

 



 

Kokaín [koks, céčko, cukor, sneh] je  nelegálna omamná látka. Má podobu bieleho 

prášku, ale nejde o chemikáliu, ale o prírodnú drogu. 

Je to čistý extrakt z rastliny 

koka, ktorou zaháňali únavu 

juhoamerickí Indiáni. Koka 

sa dostala do Európy a čistý 

kokaín vydestiloval prvýkrát 

chemik Albert Niemann 

v roku 1860. Uplatnenie 

našiel v rôznych 

povzbudzujúcich 

medikamentoch 

a nápojoch. Výťažok z koky 

obsahovala aj prvá 

receptúra na coca-colu. 

Z koky sa tiež vyrábalo 

„posilňujúce“ kokové víno. 

Až neskôr prišli ľudia na to, 

že ide o nebezpečnú drogu.  

Okrem kokaínu sa môžeme 

stretnúť s tzv. crackom, 

ktorý má výraznejšie účinky 

ako kokaín a získava sa 

dodatočnou tepelnou 

úpravou. Kokaín sa 

najčastejšie užíva šnupaním, 

ale môže sa aplikovať aj 

injekčne. Dá sa konzumovať 

aj vo forme kokaínových 

nápojov. Účinky sa dostavia 

takmer okamžite, trvajú 30 

až 60 minút a potom 

pomerne rýchlo ustupujú. 

Zvyšuje sa krvný tlak, 

zrýchľuje sa pulz, nastáva 

potenie a rozšírenie zreníc. 

Pri šnupaní dochádza k po- 

 

dráždeniu nosovej sliznice 

a výtoku z nosa, dostavuje 

sa znecitlivenie pier či 

brnenie zubov. 

Kokaín najmä v častej 

kombinácii s alkoholom 

enormne zaťažuje srdce 

a hrozí krvácanie do mozgu. 

Kokaín podporuje 

vytváranie látok ako 

dopamín a serotonín, ktoré 

spôsobujú príjemnú náladu 

až eufóriu. Daňou za to sú 

však paranoické stavy, 

depresie a impotencia 

u mužov. 

 

Kokaín označujú aj ako 

drogu bohatých. Má silný 

stimulujúci účinok, po užití 

človek myslí rýchlejšie, je 

schopný zvládnuť veľké 

pracovné úlohy. Kokaín je 

druhou najpredávanejšou 

drogou po marihuane. 

Medzi jeho užívateľov patrí 

napr. Kate Moss. U nás sa 

otvorene ku konzumácii 

kokaínu priznali len dvaja 

ľudia – speváci Jožo Ráž 

a Richard Müller. Typickou 

cieľovou skupinou kokaínu 

sú finančníci či modelky, 

u ktorých kokaín tlmí chuť 

na jedlo. V dôsledku 

predávkovania kokaínom (aj 

v kombinácii s inými 

drogami) zomrela Whitney 

Houston, či Philip Seymour 

Hoffman.  

 

Kokaín 



 

 

  

Technická Olympiáda 

Pred jarnými prázdninami sa na našej škole konalo krajské kolo Technickej 

olympiády. Súťažilo sa v dielňach školy, zúčastnení žiaci, chlapci aj dievčatá, 

dosiahli veľmi dobré výsledky. 

berku. Do tohto kola 

postúpili víťazi z 

jednotlivých regiónov 

Žilinskej župy a do 

riešenia úloh sa tak 

zapojilo 15 žiakov z 5 

základných škôl. Na 

vypracovanie teoretickej 

časti mali súťažiaci 30 

minút a 90 minút na 

zvládnutie praktickej 

úlohy, v ktorej sami 

vytvárali rapkáč a vtáčiu 

 

Krajské kolo Technickej 

olympiády, ktorú vyhlá-

silo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky v 

školskom roku 2014/2015 

už po piatykrát. Krajské  

 

 

bodov Barbora Bandíková 

zo ZŠ s MŠ Rabčice a v 

kategórii A, ktorá je 

súťažou dvojíc, postúpili 

do celoslovenského kola 

Dávid Babulják a 

Dominik Rakyčák zo ZŠ 

Svrčinovec. Všetkým 

žiakom ďakujeme za 

účasť a tým, ktorí sa 

umiestnili na prvých troch 

miestach, srdečne gratu-

lujeme k dosiahnutých 

výsledkom. 

 

 

kolo sa uskutočnilo v 

Strednej odbornej škole 

polytechnickej v Ružom- 

 

búdku. Prvé tri miesta 

boli aj vecne odmenené. 

V nižšej vekovej kategórii 

B dosiahla najvyšší počet 

 



 

  

Už je to tu, milí maturanti! Čas rýchlo uplynul a sme v období maturitných 

skúšok. Tento školský rok u nás maturuje 65 žiakov štvrtého ročníka a druhého 

ročníka nadstavbového štúdia. 

 

V dňoch 17. - 19. marca 

2015 zmeralo 51 našich 

žiakov svoje sily v súboji 

so slovenským jazykom 

a literatúrou, cudzím jazy-

kom a niektorí žiaci 

technického lýcea si trúfli 

aj na matematiku. Prvý-

krát si mohli žiaci 

vyskúšať aj elektronickú 

formu maturít zo sloven-

ského jazyka a literatúry 

a aj z matematiky. 

A aké sú ich skúsenosti ? 

Slavomír Pasch, IV.C: „S 

elektronickou formou 

som veľmi spokojný, bolo 

to pre mňa menej stresu-

júce, menej formálne 

 

a považujem to za vhodnú 

alternatívu maturít pre 

dnešnú mládež.“ Martin 

Kútnik, IV.C: „Je to 

vhodná voľba pre 

všetkých ktorý často 

trávia svoj čas pri 

počítačoch, žiakom, ktorí 

málo pracujú na počíta-

čoch by som to 

neodporúčal zo zdravot-

ného hľadiska.“  

V termíne od 21. apríla do 

24. apríla 2015 sa žiaci 

všetkých odborov zúčast-

nia praktickej časti odbor-

nej zložky maturitnej 

skúšky, traja žiaci IV. AK 

budú obhajovať vlastný 

 

 

projekt. Posledná časť 

maturít – ústna forma 

internej časti – čaká 

maturantov v týždni od 

25. mája do 29. mája 

2015, kde žiaci predvedú 

svoje nadobudnuté 

vedomosti pred predme-

tovými maturitnými ko-

misiami. 



 

Deň učiteľov 

Študenti našej školy si pripomenuli tento sviatok 30. marca 2015 krátkym 

kultúrnym programom a poďakovali všetkým učiteľom za ich zodpovednú 

a namáhavú prácu a obdarovali ich kvietkom.  
 

28. marec sa u nás 

považuje za sviatok 

všetkých pedagógov. Je 

spojený s menom učiteľa 

národov - Jana Amosa 

Komenského. 

Tento veľký pedagóg sa 

svojou pedagogickou 

činnosťou a názormi 

zaradil medzi významné 

osobnosti v dejinách 

myslenia. Bol jedným z 

prvých bojovníkov za 

poskytnutie vzdelania 

ľuďom bez rozdielu 

pohlavia, rasy a 

sociálneho postavenia. 

Bojoval za ideu 

názorného vyučovania, 

žiadal psychologickejší 

prístup k vyučovaniu i 

samotnému žiakovi. 

Okrem potreby  

všeobecnej školskej 

dochádzky, vyučovania v 

materinskom jazyku, 

vyslovil aj požiadavku 

prirodzenej výchovy, 

pedagogického realizmu, 

ako aj ďalšie 

pozoruhodné myšlienky o 

škole a učiteľovi. Bol 

hlboko presvedčený o 

tom, že dobrá škola robí 

človeka lepším. V jeho 

ideách, humanizácii a 

demokratizácii školy 

pokračujú učitelia i dnes. 



 

 

Veľká noc 
Veľkonočné sviatky patria medzi najvýznamnejšie sviatky katolíckej cirkvi. 

Veselej veľkonočnej zábave predchádza 40 dňový pôst, ktorým sa končia 

fašiangové zábavy. Pôst sa začína čiernou nedeľou a končí kvetnou nedeľou.  

 

Veľkonočný pondelok sa 

spája s hodovaním, 

kúpaním a šibaním. Voda 

mala veľký obradný 

význam, pretože poriadny 

kúpeľ mal zabezpečiť 

zdravie po celý nasledu-

júci rok. Mládenci chodili 

už od rána po domácnos-

tiach svojich známych, 

hovorili koledy, polievali 

alebo šibali dievčatá. Na 

strednom a západnom 

Slovensku sa väčšinou len 

korbáčovalo a na východ-

nom polievalo. Dnes je 

táto tradícia spojená. Za 

odmenu mokré a vyšibané 

dievčatá ponúkli pohoste-

nie, maľované vajcia a 

peniaze, za ktoré potom 

večer chlapci usporiadali 

zábavu. 

Veľkonočné sviatky sa po 

celom svete slávia 

rôznym spôsobom.  

 

Vo Veľkej Británii deti 

hľadajú skryté čokolá-

dové vajcia, a kto ich 

nájde, hneď ich zje. 

V niektorých častiach 

prežíva starý zvyk, kedy 

na ďalší pondelok po 

Veľkej noci ženy 

priväzujú mužov ku 

stoličkám a vymáhajú si 

na nich ako výkupné 

drobné mince. Muži im to 

oplácajú o deň neskôr, ale 

výkupným býva bozk.  

V Taliansku sa počas 

svätého týždňa Taliani 

modlia a pripomínajú si 

chvíle utrpenia Ježiša 

Krista. Najväčšou lahôd-

kou na Veľkú noc je 

pečená jahňacina, obľúbe-

né sú aj praclíky, ktorých 

tvar má tvar predstavovať 

založenie rúk pri modlit-

bách. 

 

V Grécku sa počas 

Veľkonočnej nedele 

konajú vidiecke hostiny, 

kde sa na dlhých stoloch 

ponúkajú koláče, jahňa-

cina, vajíčka, chlieb 

a šaláty pre každého, kto 

má chuť. V tento deň 

ľudia nosia so sebou 

kraslice, a keď stretnú 

známych, tak si s krasli-

cami „priťuknú“ a pove-

dia – „Kristus vstal 

z mŕtvych“. 

Ktoré z týchto zvykov by 

ste si radi vyskúšali? 



  

Dňa 26. februára 2015 sa na škole uskutočnilo školské kolo SOČ. Svoje práce 

predstavili žiaci našej školy pred pozornými zrakmi svojich spolužiakov a žiakov 

nadstavbového štúdia. 

 

Školské kolo SOČ otvo-

rila a všetkých účastníkov 

privítala Ing. Kyseľová – 

koordinátorka SOČ pre 

okres Ružomberok.  

Obhajoby prác sa 

zúčastnili žiaci: Andrea 

Vančová, Anton Lukáč 

a Matej Karlík z triedy  

IV. AK. Ostatní žiaci IV. 

AK a žiaci I. N sa 

zúčastnili školského kola 

ako diváci. 

 

 

Práce  hodnotila  komisia 

v zložení: Ing. Lukáčová, 

Ing. Kyseľová a Ing. 

Urbanová. Po doporučení 

komisie prácu žiak môže 

obhajovať ako vlastný 

projekt na PČOZ MS. Po 

vyhodnotení  prezentácií 

žiakov Ing. Kyseľová 

poďakovala všetkým za 

účasť. 

 

Školské kolo SOČ 



 

 

  

- Včera som chytil dva metre dlhú šťuku! 

- A ja som z vody vytiahol horiacu 

sviečku! 

- Klameš, sviečka vo vode nehorí. 

- Ty skráť šťuku, ja zhasnem sviečku! 

 Učiteľ: Ten, kto zodpovedá na moju 

ďalšiu otázku, môže ísť domov.  

Jeden žiak hádže svoju tašku von oknom.  

Učiteľ: Kto to hodil?!  

Žiak: Ja! Idem domov. 

 Pýta sa syn matky: 

„Mama, vieš, koľko zubnej pasty je v 

jednej tube?" 

„Nemám ani tušenia Janko." 

„Ale ja to viem! Od televízora až ku 

gauču!" 

 
Rozprávajú sa dve babky: 

- Vieš o tom, že dnes zrazilo auto nášho 

kominára? 

Druhá babka hovorí:  

- To je strašné, ako tí vodiči jazdia. 

Človek si nemôže byť istý ani na streche! 

 
Príde Maťko celý bledý do lekárne:  

- Máte nejaké prášky proti bolesti?  

- A čo ťa bolí?  

- Ešte nič, ale otec práve pozerá moje 

vysvedčenie! 

Na rozvodovom pojednávaní sa sudca 

pýta rozvádzajúceho sa manžela:  

- Ako vysvetlíte skutočnosť, že ste sa po 

celý rok manželke neprihovorili?  

- Nechcel som jej skočiť do reči. 

 



HABIT, HADICA, HALUZ, HÁREM, HELIO, HELMA, 

HLADINA, HLIADKA, HLOHOVEC, HMOTA, 

HODNOTA, HOLIČ, HORA, HORALKA, HOREC, 

HOSTITELIA, HOTEL, HRADBA, HRADISKO, 

HRANICA, HRANOL, HRBÁČ, HRČKA, HRDINKA, 

HROBÁR, HRSTE, HRTAN, HUDBA, HUDOBNÍČKA, 

HUMNO, HUSLE. 

 

 

  

H A K D A I L H T I B A H 

O M E R Á H T O R A K Z U 

R N O K O R R R N Č P U D 

E R M T A O H A I A K L O 

C T E U A B O L N C R A B 

E L S U H Á D K A I E H N 

Č Á B R H R N A N D C J Í 

O I L E H D O A R A I A Č 

A I L E T I T S O H R N K 

I M ! O H R A D I S K O A 

A B D U H L O H O V E C H 

Na zamyslenie... 



 

 

Každá príhoda má svoj začiatok a koniec 

a to platí aj u nášho časopisu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tvorbe 

časopisu podieľali pod vedením Ing. 

Kyseľovej.  

Dúfame, že články v časopise Vás aspoň 

trochu zaujali a niektoré aj pobavili. 

Prajeme si, aby tých príspevkov od našich 

študentov bolo čo najviac, aby sme mohli 

pokračovať aj budúci školský rok. Súčasní 

členovia redakčnej rady po maturitách 

odchádzajú zo školy, preto je potrebné, aby 

na ich miesta nastúpili ďalší nadšenci pre 

dobrú vec. Nebudete to práve vy? 

                                                                          

Vaša súčasná redakčná rada 
 

 

 

 

    

Časopis pre vás vytvoril Marek Konečný. 

 


