
 

 

 

 



 

  

Naše prvé číslo školského časopisu k vám prichádza opäť v zimnom období. 

Ani si to možno neuvedomujeme, ale už šiesty rok je na škole vydávaný školský 

časopis „Mladý technik“ s rôznym zložením Redakčnej rady. Je škoda, že študentov, ktorí 

by mali záujem o prispievanie do časopisu, stále ubúda. 

Napriek tomu, sme schopní aspoň 2x do roka vydať časopis, v ktorom okrem aktivít 

na škole uvádzame aj rôzne zaujímavé články, vtipy, tajničky pre zábavu a relax.  

Na začiatku tohto roka vychádza v poradí 11. číslo časopisu. Prispievateľmi sú 

hlavne študenti II. N triedy pod vedením Ing. Anny Kyseľovej. 

Ďakujeme všetkým prispievateľom do školského časopisu a prajeme si, aby 

v budúcnosti bolo viac študentov, ktorí by sa aktívne podieľali na jeho príprave. 

V novom roku 2016 prajeme všetkým zamestnancom a študentom školy všetko dobré, 

veľa zdravia, šťastia, úspechov v osobnom a školskom živote. 

Ing. Anna  Kyseľová 
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Po dvoch mesiacoch letných prázdnin, ktoré naši žiaci strávili relaxom pri 

vode, športovaním, alebo privyrábaním si na rôznych brigádach, sa opäť 

vrátili do školských lavíc. 

Asfaltové ihrisko v areáli školy 

sa o ôsmej hodine ráno zaplnilo 

žiakmi školy, rodičmi prvákov 

a pracovníkmi školy.  

Za slnečného rána si žiaci 

vypočuli hymnu Slovenskej 

republiky, slávnostný príhovor 

riaditeľa našej školy Mgr. Vla-

dimíra  Pančíka a zástupkyne 

Ing. Anny Lukáčovej,  ktorí 

žiakov oboznámili s priebehom 

školského roka.  

Po uvítaní a rozdelení žiakov 

do jednotlivých tried sa noví 

žiaci zoznámili s budovami 

SOŠ  polytechnickej, s ich  

triednymi učiteľmi, svojimi 

spolužiakmi a s programom pre 

nasledujúce dni.  

Prajeme všetkým naším žiakom 

veľa úspechov v novom 

školskom roku a pevne veríme, 

že prvákom sa na našej škole 

bude páčiť a že sa im v štúdiu 

a v novom kolektíve bude 

dariť.  

 

 



 

Na Štedrý deň muselo byť 

napečené do východu slnka. 

Naši predkovia potom celý deň 

držali pôst – jedli iba buchty 

alebo ovocie. Aj dnes sa 

traduje, že kto vydrží nejesť do 

západu slnka, uvidí zlaté 

prasiatko. 

Doobeda ľudia zdobili vianočný 

stromček. Ten je nemeckého 

pôvodu a najprv sa ujal 

v mestách, až potom na vidieku. 

Prvý raz ho spomína brémska 

kronika v roku 1570. Slováci 

stromček dlho odmietali ako 

neslovanský zvyk. Súčasťou 

Vianoc sa stal až v druhej 

polovici 19. storočia. Na 

svätého Mikuláša v roku 1896 

elektrickými sviečkami zasvietil 

veľký smrek pred Mestským 

divadlom v Bratislave. 

Nespratníci však niektoré 

žiarovky rozbili prakmi. 

 

Štedrovečernú večeru pred-

chádzali mnohé zvyky. Hviezda 

z jadierok v rozkrojenom jablku 

dodnes znamená zdravie. Práve 

tak rybie šupiny vraj zabezpečia 

bohatstvo a chren dodá 

odvahu. Cesnak sa jedol pre 

zdravie a aby zahnal zlé sily. 

Stôl opásali reťazou, aby rodina 

bola súdržná. Ak plameň 

sviečky na stole horí rovno, 

rodina bude zdravá. Ak zhasne, 

niekto umrie. Veľa sa dá vraj 

vyčítať aj z nočnej oblohy. 

Tmavé nebo znamená plnú 

stodolu a veľa ovocia, veľký 

svetlý mesiac neúrodu, veľa 

hviezd však veľa kureniec 

a hrozna.  
 

Večera bola skromná a jedno-

duchá. Na začiatku sa jedla 

oblátka s medom pre sladký 

a dobrýživot. Polievka bola 

paradajková, vínová alebo 

rybacia. Až neskôr sa začala 

variť kapustnica, hríbová či 

šošovicová polievka. Dnes je 

samozrejmou súčasťou večere 

vyprážaná ryba (niekde 

dokonca rezne) so zemiakovým 

šalátom. Kedysi sa nejedlo nič 

vyprážané a ryby mali iba 

bohatší ľudia. Chudobnejší mali 

perky s lekvárom (taštičky 

z rezancového cesta) alebo 

pupáky (kúsky kysnutého cesta) 

s mliekom a makom. 

Obdarúvali sa najmä deti: 

dievčatá handrovými bábikami, 

chlapci drevenými vyrezá-

vanými koníkmi či vozíkmi. 

 

Vianoce - sviatky pokoja a kľudu, ktoré by sme mali všetci stráviť v kruhu svojich 

najbližších. 



 

Každoročne sa na našej škole konajú Imatrikulácie - privítanie nových žiakov na škole. 

Dňa 10.11.2015 sa na našej 

konalo slávnostné privítanie 

prvákov na pôde našej školy. 

Starší spolužiaci  si pri tejto 

príležitosti pripravili pre 

nichpútavý program.Ten 

pozostával z prezentácie školy, 

ktorou nováčikom predstavili 

všetky študijné i učebné odbory 

na škole. Prvákom bola 

prezentovaná škola so svojimi 

priestormi, ako aj možnosťami 

na využívanie času v nej. 

Následne bol žiakom 

odovzdaný slávnostný dekrét 

s perom a sladkosťou. Na záver 

si žiaci druhého ročníka 

pripravili pre bažantovpeknú 

videoprezentáciu, v ktorej boli 

pútavou formou moderátorov 

Mirky Močiarikovej a Domi-

nika Herdeľa z II.B triedy 

komentované hlavné aktivity, 

ktoré sa udiali na našej škole.  

Aby to naši prváci nemali až 

také jednoduché, museli na 

záver zložiť sľub, ktorým boli 

slávnostne prijatí za žiakov na 

SOŠP. 

 



  



 

 

Na našej škole sa pravidelne organizujú prednášky, ktoré majú prispieť k zlepšeniu 

informovanosti našich žiakov v oblasti drogovej prevencie, šikanovania, či 

trestnoprávnej zodpovednosti. 

Preventívne aktivity pre žiakov 

sú realizované  v spolupráci 

s viacerými organizáciami - 

Nízkoprahovým denným 

centrom pre deti a rodinu – 

Prerod RK, Okresným riaditeľ-

stvom PZ v Ružomberku, 

Okresnou prokuratúrou v Ru-

žomberku, Regionálnym 

úradom verejného zdravia 

v Liptovskom Mikuláši 

a CPPPaP v Ružomberku. 

 

Prednáška na tému Šikanovanie 

v I. ročníku, ktorú viedol Bc. 

Jankovič – Okresné riaditeľstvo 

PZ Ružomberok dňa 16. 11. 

2015 

 

Ing. Anna Kyseľová 

koordinátorka prevencie 

 

 



 

 

 

 

 

  Na našej škole sa dňa 

24.novembra 2015 tradične 

konal Deň otvorených dverí pre 

všetkých žiakov a rodičov. 

V rámci samotnej prezentácie 

školy a jej učebných odborov si 

naši žiaci pripravili niekoľko  

zaujímavých sprievodných ak-

cií. Záujemcovia o štúdium na 

SOŠP upriamili pozornosť 

najmä na prezentáciu žiakov 

3.ročníka odboru mechanik 

strojov a zariadení. Tí totiž 

predviedli ukážky programova-

nia a ovládania novej CNC 

frézovačky. Okrem nich však 

svoje vedomosti a zručnosti 

ukázali i žiaci na odbornom 

výcviku v dielňach, a to pri 

kreslení v CAD systémoch 

s Ing. Bartošovou, na projek-

tovom vyučovaní  

 

s Mgr. Fodorovou, ako aj pri 

elektrotechnických meraniach 

s Ing. Samolejovou a Ing. Gu-

reckým. Tohto dňa sa zúčastnili 

aj zástupcovia spoločností 

Mondi SCP a.s., GALMM a.s. 

a Todos Ružomberok a.s., ktorí 

jednotlivé firmy predstavili 

a prítomných žiakov oboznámili 

s možnosťami uplatnenia našich 

absolventov v praxi a v spomí- 

naných spoločnostiach. 

 

 

Ako každý rok, tak aj tento sa na našej škole organizoval Deň otvorených dverí pre 

žiakov deviatych ročníkov základných škôl z Ružomberka a blízkeho okolia. 



 

 

  
Naša škola podporila aj deň boja proti AIDS, do ktorého sa zapojil pedagogický 

zbor, vedenie školy a žiaci školy 

Pri príležitosti Svetového dňa 

boja proti AIDS žiaci II. F 

triedy vyhotovili nástenku na 

tému: 1.december – Deň boja 

proti HIV/AIDS. 

Pre všetkých žiakov školy bol 

dňa 19. 11. 2015 zorganizovaný 

Preventívny deň, na ktorý bol 

pozvaný zamestnanec Mestskej 

polície v Ružomberku Bc. 

Jankovič s prednáškou na tému: 

Obchodovanie s ľuďmi, koor-

dinátorka prevencie Ing. Ky-

seľová A.  pripravila prednášku 

na tému: HIV/AIDS. 



 

 

 

 

 

 

 

  

V pondelok 25. januára 2016 sa na našej škole uskutočnilo školenie pre študentov 

v grafickom programe Blender. 

 
Ako prvé bolo potrebné 

nainštalovať program Blender na 

vlastný notebook, ktorý sme si 

potom priniesli na prednášku. Pre 

tých, ktorí nemali vlastné 

notebooky, tu bola možnosť 

použiť školské počítače. 

Prednáška začala o 8.00 hod. 

krátkou prezentáciou o histórii, 

využití  a používateľoch 

programu. Táto prezentácia však 

pre nás študentov nebola veľmi 

pútavá.  

Po prezentácii nás lektor 

oboznámil s výsledkami práce 

používateľov, ktoré už pre nás 

boli podstatne zaujímavejšie 

a ukázali nám, že fantázii sa 

medze nekladú. Boli to obrázky, 

videá a krátke animácie vo forme 

rozprávok, ktoré boli zaujímavo 

spracované. Keď sme skončili 

s touto časťou školenia, tak 

prišiel čas na to, aby sme sa 

zoznámili zo základnými 

prvkami programu. Našou prvou 

úlohou bolo vytvoriť šachovú 

figúrku, ktorá sa až na menšie 

výnimky všetkým podarila. 

Potom sme vytvorili krajinu, 

krátku animáciu, v ktorej na 

kocku z výšky padla látka, ktorú 

sme si mohli vybrať. Táto 

animácia mala zdôrazniť dobre 

spracovanú fyziku programu. 

Nároky sa postupne zvyšovali, 

ale lektor všetkým, ktorí mali 

problém, ochotne pomohol.  

Našou určite najťažšou, 

najzaujímavejšou a zároveň 

poslednou úlohou bolo 

vytvorenie jednoduchej hry. 

V tejto hre sa dalo ovládať 

predmet, ktorým sme mohli 

pohybovať ľubovoľným smerom  

a strieľať na terč. Po tomto 

školení nám lektor pustil krátky 

film vytvorený v Blenderi, 

ktorým školenie skončilo. 

Prednáška bola zaujímavá, široké 

využitie programu Blender zaiste 

mnohých prekvapilo a určite by 

sme v budúcnosti prijali aj ďalšie 

školenia. 

Matúš Almáši, Dávid Debowski 

a Ľuboš Hlaváč, III.C 

 



 

 

 

 

 

 

  

Pod FBI sa totiž skrýva Fakulta 

bezpečnostného inžinierstva, 

ktorá 5. februára organizovala 

tento skvelý deň. Mohli sme sa 

tam dozvedieť, čo prináša 

štúdium na tejto fakulte.  

Prvý pohľad po prekročení 

vrátnice nám padol na 

pristavené hasičské auto s plne 

vybavenou posádkou. Tak sme 

sa tam vybrali a nadviazali sme 

rozhovor s hasičmi a spýtali 

sme sa ich na výbavu auta a na 

detaily ich práce. Po uspokojení 

našej zvedavosti sme 

pokračovali v prehliadke 

vnútorných priestorov školy, 

kde si nás pod svoje ochranné 

krídla zobrali vyučujúce 

z fakulty. Na chodbách sa 

nachádzali miesta, kde boli 

prezentované informácie 

o jednotlivých študijných 

odboroch – bezpečnostný 

manažment, bezpečnosť 

a ochrana kritickej infra-

štruktúry, krízový manažment, 

záchranné služby. Pri každom 

z týchto miest sme si mohli 

zobrať letáčiky s informáciami 

o jednotlivých odboroch. 

Po ukončení prehliadky školy 

nás poslali na dvor, kde už na 

nás čakal bohatý program. Po 

vyhlásení poplachu prišli 

profesionálni hasiči s plošinou 

a cisternou pripravení vykoná-

vať taktické cvičenie zamerané 

na výškové vyslobodzovanie 

osôb spojené s požiarom. Bol to 

veľmi vzrušujúci pohľad na tú 

výšku do ktorej musia veľmi 

často ísť, aby zachránili ľudský 

život.  

Pre ľudí,  ktorí by v budúcnosti 

chceli pracovať v niektorom 

z daných odborov, je táto škola 

ako stvorená a odporúčame 

všetkým záujemcom o štúdium 

z nižších ročníkov, aby sa sem 

na budúci rok išli pozrieť.  

 

Nie, nešli sme do USA, ale vybrali sme sa do Žiliny! 



 

 

  

Mikuláš je sviatkom v decembri,  kedy Mikuláš chodí a deťom rozdáva sladkosti. 

V pondelok 7. decembra, ako je 

už zvykom, zavítal ku nám 

Mikuláš. Síce so sebou nemal 

tradičného anjela a čerta, ale 

napriek tomu so svojím 

pomocníkom odmenil všetkých 

žiakov a vyučujúcich, ktorí boli 

v škole, sladkou odmenou.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
V tomto roku sa uskutočnila na 

celom území SR 1. decembra 

a s potešením možno kon-

štatovať, že záujem získať titul 

„expert“ preukázalo až 45 

žiakov našej školy. 

Princíp súťaže je pomerne 

jednoduchý. Žiaci si mohli 

vybrať 2 témy z pripravených  

30 testových otázok z každej 

témy.  

Súťažiaci pracovali v dvoch 

kategóriách:  

kategória 012  pre I. – II. ročník 

kategória 034 pre III. - IV. 

ročník.  

Súťažiaci vypracovávali dve 

témy, ktoré si volili z tém:  

 

Spoločnosť kedysi a dnes 

Svetobežník 

Mozgolamy 

Do you speak English? 

Góly, body, sekundy 

  

 

Stalo sa už niekoľkoročnou tradíciou, že aj naša škola sa zapája do celoslovenskej súťaže 

EXPERT, ktorá sa koná vždy začiatkom zimy. 

Princíp súťaže je taký, že 

správna odpoveď sa označuje 

krížikom. Výhodou súťaže je aj 

fakt, že v prípade, že si je žiak 

odpoveďou istý, označí túto 

možnosť a môže získať navyše 

prémiu 2 body. 

 Všetci súťažiaci si teda mohli 

vyskúšať svoje mozgové závity, 

preveriť svoje vedomosti a teraz 

už môžu len s napätím čakať na 

vyhodnotenie výsledkov. 

Prajeme im len veľa úspechov 

a sme radi, že aj naši žiaci na 

sebe pracujú a chcú ohodnotiť 

i sami seba.   

 



  

V rámci predmetu aplikovaná ekonomika si žiaci technického lýcea založili spoločnosť 

ACHIP. Pár podrobností o nej vám prinášame v článku.  

Od začiatku školského roka sme 

uvažovali nad tým, ako založiť 

prosperujúcu firmu, aby sme 

zviditeľnili našu školu v očiach 

ľudí a študentov.  

Prvým krokom k vytvoreniu 

úspešnej firmy je zvoliť si 

meno. Tak sme sa rozhodli pre 

meno spoločnosti ACHIP, ktoré 

bolo odhlasované a schválené 

vedením firmy.  Skratka ACHIP 

znamená „Akční chlapíci idúci 

v popredí.“   

Dňa 08.12.2015 sme mali 

v škole valné zhromaždenie, na 

ktorom sme schválili stanovy a 

podnikateľský plán. Do vedenia 

sme zvolili: 

- za prezidenta Alexandra 

Vrabka, 

- za viceprezidenta financií 

Jakuba Ondríka, 

- za viceprezidenta marketingu 

Martina Stolára, 

- za viceprezidenta výroby 

Jakuba Vraníka. 

Máme mnoho plánov, ako 

zhodnotiť peniaze, ktoré vložili 

akcionári do našej firmy. 

Pracovať na tom budeme tvrdo 

a svedomito. 

Prvou akciou, ktorú sme 

zorganizovali, bol vianočný 

predaj punču, oblátok 

a medovníkov.  

Akcia mala úspech a oceňujeme 

prácu všetkých, ktorí sa do nej 

zapojili.  

V najbližších týždňoch chceme 

usporiadať futbalový turnaj 

a tiež pred Veľkou nocou 

predávať medovníky. 

členovia JA firmy ACHIP 

 



 

  

Preventívne okienko v tomto čísle školského časopisu sa zameriava na drogy ako 

Mefedrón, Fentanyl, MA-4 

Tieto názvy možno počujete 

prvýkrát, ale sú užívané 

miliónmi občanmi Európy. 

V priemere každý týždeň pri-

budne na čiernom trhu nová  

droga. 

Známe nelegálne látky – heroín, 

kokaín, marihuana – obľubuje 

stabilný alebo klesajúci počet 

ľudí. V Európe ale neklesá 

počet drogovo závislých ľudí. 

Horšia správa varuje, že drogám 

ktoré poznáme, konkurujú nové, 

neznáme a často rizikovejšie. 

látky. 

 

Lacné náhrady – Mefedrón 

vyvinuli v laboratóriu ako lacnú 

náhradu za drahý kokaín. Nová 

molekula nefigurovala na zo-

zname nelegálnych látok, teda 

ani nepodliehala protidrogovým 

zákonom. Medzičasom mefed-

rón postavila mimo zákona 

väčšina Európy, problém však 

nezmizol a je stále tu. Výrob-

covia narkotík sú stále o dva 

kroky napred a nové látky chrlia 

na trh s ohromujúcou rých-

losťou. 

 

Fentanyl patrí do skupiny 

syntetických opioidov. Je asi 

100x účinnejší ako morfium 

ale s kratším účinkom, ľudia ho 

užívajú ako náhradu za heroín.  

 

 

4-MA- jej celé pomenovanie je 

4 metylamfetamín. Výskyt 

zatiaľ ohlásilo sedemnásť štátov 

Únie v niektorých štátoch 

vrátane Slovenska nie je 

zakázaná. Látka sa vyskytuje v 

prášku, tabletkách aj v tekutom 

stave. Opisované účinky 

nemusia byť úplne príjemné - 

potenie, paranoja či úzkosť. 

 

 



 

  

  

Rubrika Šport vám prináša informácie o tohtoročných výkonoch a úspechoch našich 

mladých športovcov. 

Krajské kolo v Tvrdošíne vo 

florbale 

Po výhre nášho družstva 

v oblastnomkole, kde naši žiaci 

zvíťazili nad družstvom 

Gymnázia M. M. Hodžu z Li-

ptovského Mikuláša, sme po-

stúpili do krajského kola, ktoré 

sa konalo v Tvrdošíne. Tam 

naše družstvo obsadilo veľmi 

pekné 2. miesto, k čomu 

všetkým hráčom gratulujeme 

a ďakujeme za reprezentáciu 

školy.  

Krajské kolo v cezpoľnom 

behu žiakov stredných škôl 

V okresnom kole, ktoré sa 

konalo 30.9.2015, sa družstvo 

chlapcov umiestnilo na 1.mies-

ste.  

V rámci jednotlivcov sa 

umiestnil Filip Hajduk zo IV.A 

na 2.mieste, Aurel Števaňák z 

II.A na 3. mieste, Michal 

Vrábeľ z II.A na 11. mieste a 

Rastislav Kružliak z II.A na 

12.mieste. 

V krajskom kole, ktoré sa 

uskutočnilo v Liptovskom 

Mikuláši, sa naše družstvo 

umiestnilo na peknom 7.mieste, 

pričom Filip Hajduk obsadil 16. 

miesto, Ladislav Porubän z I.A 

bol na 18. mieste a Aurel 

Števaňák skončil na 24.mieste 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Okresné kolo v stolnom 

tenise študentov SŠ 

Po školskom kole, ktoré sa 

konalo dňa 5.októbra 2015, sa 

naši žiaci zúčastnili aj kola 

okresného. Naše družstvo (v 

zložení Peter Pisarčík, Erik 

Šanoba, Adrián Šanoba 

a Roman Kútnik) si zmeralo 

sily s družstvami ostatných škol 

z Ružomberka a skončilo na 

veľmi peknom 2. mieste.  

 

V školskom kole bolo poradie 

na prvých šiestich miestach 

nasledovné: 

1. Peter Pisarčík I.Ae 

2. Erik ŠanobaI.Ae 

3. Adrián Šanoba I.C 

4. Richard Bertovič II.A 

5. Marián Mores II.A  

6. Aurel Števaňák II.A 

 

 

 

 

 

 

Okresné kolo v atletike 

študentiek a študentov SŠ 

Umiestnenie našich žiakov: 

beh 3000 m - Filip Hajduk 

1.miesto, Aurel Števaňák 2. 

miesto, Michal Vrábeľ 3.miesto 

beh 200 m - Rastislav Kružliak 

3. miesto, Jakub Vlček 7. miesto, 

Dominik Dulka 9. miesto 

beh 60m - Marián Mores 1. 

miesto, Jakub Vlček 7. miesto 

skok do výšky - Anton Vitos 2. 

miesto, Tibor Hýravý 3. 

miesto, Matej Halaša 5.miesto                           

skok do diaľky - Marián 

Mores2. miesto, Anton Vitos 4. 

miesto, Rastislav Kružliak 7. 

miesto 

vrh guľou - Matúš Vangel 

3.miesto, Juraj Jarina 9.miesto 



 

 

 

 

  

Príde zúfalá blondínka po natankovaní za 

pumpárom a prosí o pomoc: 

”Pán pumpár, zabuchla som si v aute 

kľúče. Nemohli by ste mi s tým nejako 

pomôcť?” 

”Dám vám háčik a s tým si to auto 

otvoríte.” 

”A nemohli by ste mi to ísť otvoriť vy?” 

”Bohužiaľ, ale musím zostať za kasou.”... 

Nato blondínka išla ku svojmu autu. V tom 

vošiel na pumpu pán, ktorý sa strašne 

smial. Pumpár sa ho pýta: 

”Čo sa stalo?” 

”Ále, to ste ešte nevideli. Vonku je 

blondínka a snaží sa otvoriť auto 

háčikom.” 

”No a čo? Však to som jej poradil ja.” 

”No, ale vnútri v aute sedí ešte jedna, ktorá 

jej radí: doprava, doľava, ešte kúsok... 
 

. Stretnú sa dvaja kamaráti: 

- Ako sa máš? Dlho som ťa nevidel. 

- Výborne, človeče, kúpil som si slona. 

- Slona? Čo s ním? 

- To je ti báječná vec. O kŕmenie sa nemusím 

starať, spasie mi trávnik, takže ho mám taký ako 

golfové ihrisko, umyje mi auto, deti sa s ním hrajú. 

No fakt skvelé. 

- To znie dobre. Na koľko príde taký slon? 

- Tak väčšinou okolo tridsať tisíc, ale že si to ty, 

predám ti ho za dvadsať. 

- Fajn, dohodnuté 

Stretnú sa po pár týždňoch: 

- Teda ty si mi dal! Trávnik rozrytý, stromy 

polámané, všade samé výkaly,sadol si mi na auto, 

deti sa ho boja a manželka sa chce rozviesť! 

- Nepekne hovoríš o sloníkovi, takto ho nepredáš 

Syn sa pýta otca.  

Oci, ako zistím že som opitý?  

Otec povie: vidíš tam tých dvoch psov?  

Keď si opitý, vidíš tam štyroch psov.  

A syn mu nato: oci, tam je len jeden pes. 

 

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. 
 

Policajti dostanú hlásenie o vražde. Veliteľ okamžite pošle na miesto činu dvoch pracovníkov. Po 

určitom čase volá veliteľ, čo sa stalo, a ako to vyzerá.  

Policajti mu hlásia: - "Ták, pani manželka umyla podlahu, a manžel jej po nej prešiel, tak ho zabila 

nožom" 

- "A čo? Manželku ste už zaistili?!" 

- "Nie! Čakáme kým vyschne podlaha" 

 



  



 

- Povedzte James, kto je tu blbec, vy či ja? 

- Pán gróf, vy nie ste človek, ktorý by (TAJNIČKA – 16 písmen) 

  

A A A N Á N O S Y L A B A 

K T Z C O T Y R O K A D L 

A E A R T O M K A P O R D 

R K M R N O O E S R K L O 

I A Ž I T R R P B Á S A M 

D R M O Z S T O P Á R K A 

E O A E L V S N P L T V S 

D N T M N O Á O Á L E O T 

I R S R P O D R E N I N A 

N R E T I A Z K A V N A A 

A Á I V A E Á A L N A L D 

V K P A I R K K O N I A R 

A E R A N N L A Á B L E A 

R L I E D I A I N R K K G 

T R A K T Y D R Á K E L V 

O L DZ B Á N Ň O C I A B A 

P L A N I N A M R A Č N O 

 

AKARID, DEDINA, DOLOŽKA, 

DOMINO, DREVINA, GAZDA, 

INDIÁN, KMOTRA, KAPOR, 

KLIANIE, KONIAR, KORZET, 

KORYTO, LANOVKA, LEKÁR, 

LEKÁRNE, MLOKY, MODLA, 

MORIAK, MRAČNO, NÁNOSY, 

NÁPADY, OBERÁK, OBRODA, 

ODRENINA, OMASTA, 

OPTIKA, PIEST, PLANINA, 

PLENA, PONORKA, POROTCA, 

POTRAVA, PRIADZA, 

RAKETA, RAMENO, RAMPA, 

RETIAZKA, RIEKA, 

RIEKANKA, RODINA, SOPKA, 

STOPÁRKA, STRATA, 

STROMY, SYLABA, TRAKTY, 

VELIKÁN, VLEKÁR, VRÁSKY, 

ZÁKLADŇA, ZVÁRANIE. 

 



  

bunda, čiapka, čižma, čižmičky, fujavica, guľovačka, chlad, chmára, chumelí sa, inovať, 

kabát, korčule, kŕmidlo, lyže, lyžovačka, ľad, meluzína, mraky, mráz, naháňačka, overal, 

perina, rukavice, sane, sánkovačka, sánky, semiačka, sneh, snehobiely, snehová guľa, 

snehové delo, snehuliak, snežienka, sniežik, strom, sychravo, šál, vetrisko, vetrovka, 

víchrica, vietor, vločka, vtáčiky, závej, zima, zimisko, zimník, zimomriavky 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ NÁM __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __, __ __ __ __ __, __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 



 

 

 

 

Pokiaľ ste otvorili časopis na tejto stránke, tak dúfame, že ste si prečítali všetky články, 

ktoré sme pre vás napísali, zasmiali sa na vtipoch a viete už, čo sa skrývalo  

v osemsmerovkách.   

Snáď sme vás aspoň trochu zaujali, pobavili, či ste sa s nami dozvedeli niečo nové 

o našej škole, jej žiakov, či úspechoch. Už teraz sa tešíme na stretnutie s vami pri letnom 

vydaní.  

 

Toto číslo časopisu pripravila Redakčná rada zložená zo študentov triedy II.N pod 

vedením Ing. Anny Kyseľovej. 

 

Členovia Redakčnej rady: 

Filip Mattyašovský 

Kristián Vician 

Peter Kurhajec 

Michal Holdoš 

Adrián Melko 

Šimon Heřman 

 

Grafická úprava časopisu:  

Adam Macko III.C 


