
  

 



 

Blíži sa koniec školského roka 2015/2016 a práve v tomto období už 6 rokov pripravujeme 

školský časopis Mladý technik. Teším sa, že napriek nie veľkému záujmu zo strany žiakov 

o tvorbu časopisu sa vždy niekto nájde, kto časopis skompletizuje. Tentoraz je to žiak Adam 

Macko z III.Ci triedy pod vedením Ing. Krevovej. Chcem im obom touto cestou poďakovať 

a dúfam, že sa môžem tešiť na ďalšiu spoluprácu v budúcom školskom roku. 

V časopise sú zmapované udalosti na škole od druhého polroka školského roka. Medzi 

najvýznamnejšie patria:  školské kolo SOČ, Deň učiteľov, nový projekt EXIT TOUR, rôzne 

súťaže, prednášky a samozrejme maturitné a záverečné skúšky. Tých aktivít bolo na škole 

neúrekom, čo potvrdzuje, že máme šikovných žiakov a učiteľov, ktorí žiakov k týmto aktivitám 

vedú. 

Tak nech to pokračuje aj v budúcnosti, aby sme mali vždy o čom písať v našom časopise. 

Ing. Kyseľová Anna – vedúca časopisu 

 

Náš školský časopis Mladý technik s blížiacim sa koncom školského roka 

oslavuje svoje 6. narodeniny! 



 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

  

Žiaci triedy III.Ci sa zúčastnili netradičnej výučby počítačovej grafiky – 

fotenia v exteriéri. 

Dňa 4.4.2016 sme dostali za 

úlohu vytvoriť fotky. Plán bol 

ísť fotiť rôzne objekty v okolí 

školy. Priniesli sme si 

fotoaparáty, poprípade svoje 

telefóny. Stretli sme sa pred 

bránou školy, kde sme sa všetci 

počkali a vybrali sme sa fotiť. 

Fotili sme rôzne objekty popri 

ceste a v tráve, slimáky, mravce 

a veľa iných vecí. Našou úlohou 

bolo odfotiť 5 makro fotiek, 5 

fotiek podľa tretinového 

pravidla, 3 fotky vzdialeného 

objektu s rôznym zoomom a 3 

fotky s efektami.  

 

Ako objekty pre makro fotky 

sme si vyberali kvety, hmyz 

v tráve... Podľa tretinového 

pravidla sme fotili čo sme videli, 

niekto skaly, iný stĺpy... Pre 

zoom sme si vyberali rôzne 

vzdialené objekty, stromy, 

komíny, satelity na domoch... Po 

splnení zadania nás čakala úloha 

vybrať tie najlepšie fotky 

a odovzdať ich na zhodnotenie. 

Súčasťou hodnotenia bola aj 

prezentácia fotiek na hodine 

počítačovej grafiky. S hodinami 

sme boli spokojní, vyšlo nám 

počasie a naučili sme sa fotiť. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Výučba aplikovanej matematiky 

20.4.2016 sa trieda I.C zúčastnila netradičného vyučovania aplikovanej 

matematiky, kde si vyrobili deltoidy (šarkany). 

Žiaci I.C triedy dostali za úlohu 

z aplikovanej matematiky 

vytvoriť si doma deltoidy 

(šarkany), ktoré zhotovovali 

z rôznych materiálov. Na 

vytvorenie šarkanov mali 

týždeň, počas ktorého mohli 

svoje šarkany zdokonaliť 

technicky, ale aj esteticky. Žiaci 

potom svoje šarkany testovali. 

Test spočíval v tom že šarkan 

musel lietať. Ak nelietal, žiak 

nesplnil svoju úlohu správne. Po 

odskúšaní letu schopnosti 

šarkanov sa žiaci presunuli do 

triedy kde svoje práce 

obhajovali. Objasňovali, aké 

použili materiály, ukázali svoje 

výpočty a predvádzali dizajn 

svojich výtvorov. Po tomto 

všetkom prišlo na rad 

hodnotenie vyučujúcou. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Na zhromaždení boli prítomní 

viacerí akcionári a vicepre-

zidenti firmy. Na tomto 

zhromaždení viceprezidenti 

prezentovali predpripravené 

materiály, o ktorých sa  následne 

diskutovalo. Po diskusii 

schválili akcionári likvidáciu 

firmy a vyplatenie akcionárov. 

Naša firma počas tohto 

školského roka zrealizovala 

viacero akcií, ktoré môžeme 

zhodnotiť ako vcelku úspešné. 

Napríklad sme sa podieľali na 

predaji medovníkov, výrobe 

vianočného punču či 

organizovaní  počítačového  

turnaja v NHL. 

 

Svojou činnosťou sme 

zhodnotili akcie a vyrátali sme 

dividendu na jednu akciu 0,09 € 

a dokopy boli vyplatené 

dividendy v hodnote 8,55€. 

Všetkým, ktorí sa podieľali na 

fungovaní firmy, chceme 

poďakovať za ich prácu a snahu. 

V mene celej firmy ACHIP sa 

chcem poďakovať pani 

profesorke Ing. Daniele 

Hamranovej.  

Jakub Vraník III.C 

viceprezident pre výrobu 

 

Dňa 13.5. 2016 sa uskutočnilo likvidačné valné zhromaždenie firmy ACHIP. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Jedného marcového dňa sme sa 

vybrali s našou triednou Ing. 

Bartošovou a pani Ing. 

Truchanovou na exkurziu do 

Bratislavy. Boli sme plní 

očakávaní, pretože plán cesty 

vyzeral zaujímavo. Našou prvou 

zastávkou mala byť firma ESET, 

počítačová spoločnosť založená 

na Slovenskou. Ďalšou 

zastávkou mal byť závod 

Volkswagen. Dlhú cestu sme sa 

pokúšali spríjemniť podľa 

možností. Podaktorí spali, iní 

viedli zaujímavé diskusie. Po 

zhruba troch hodinách sme 

dorazili do Bratislavy. Sídlo 

firmy ESET sme našli pomerne 

rýchlo. Prezentácia bola 

zaujímavá, poukazovali nám 

všetky zaujímavosti a nakoniec 

sme prišli do veľkej miestnosti 

ktorú volali Houston. 

V marci sa triedy III.Cs a III.Ci zúčastnili exkurzie vo firmách Volkswagen 

a Eset v Bratislave. 

Bola to najdôležitejšia 

miestnosť firmy, podobná tej, 

ktorú vidíme vo filmoch 

o NASA. Práve tam sa snažili 

zachytiť a objaviť internetové 

vírusy. Keď sme skončili 

v ESET-e, išli sme do 

Volkswagenu. Najprv nás 

uvítali príhovorom a poučili nás 

o bezpečnosti. Potom nás 

rozdelili na dve skupiny a dali 

nám do uší slúchadlá pre lepšie 

komunikovanie so sprievodcom, 

ktorý nás vodil po firme 

a vysvetľoval funkciu 

jednotlivých zariadení. 

Prednáška trvala asi 90 minút, 

počas ktorých sme videli tri 

výrobné haly a zistili sme, že 

majú jedno z najmodernejších 

vybavení na svete. S exkurziou 

sme boli veľmi spokojní 

a odporúčali by sme ju všetkým 

žiakom, ktorí sa zaujímajú 

o techniku. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Počas maturít sme sa my, žiaci 

tretích ročníkov, zúčastnili 

cvičenia na ochranu človeka 

a prírody. Kurz trval 3 dni 

pričom sme začali veľmi 

zaujímavou prednáškou 

o horolezectve. Po prednáške 

sme si my žiaci mohli vyskúšať 

lezenie po horolezeckej stene 

pod profesionálnym dozorom. 

Kurz pokračoval zdravotnou 

prípravou, kde sme si skúšali 

stabilizovanú polohu a pozerali 

sme rôzne videá o prvej pomoci. 

Po zdravotnej príprave sme sa 

zhromaždili pred školou 

a vybrali sme sa na pochod na 

Gejdák. Na druhý deň kurz 

pokračoval spoločným pocho-

dom cez mesto až na námestie 

Andreja Hlinku, kde nám 

vysvetľovali vyučujúci zásady 

civilnej ochrany. 

Následne sme sa presunuli do 

vojenského areálu, kde nám 

vojaci predstavovali svoju 

techniku a mohli sme si sami 

vyskúšať zbrane. Rozchod bol 

pri Mestskom úrade. Kurz sme 

zakončili tretím dňom, kde sme 

sa autobusom vybrali na pochod 

do Vysokých Tatier na 

Popradské a Štrbské pleso. 

Počasie nám bohužiaľ neprialo, 

každopádne sme si užili 

príjemnú zábavu.  Cestou od 

Popradského Plesa naspäť sme 

išli cez lesné cestičky, ktoré nás 

doviedli až ku Štrbskému Plesu. 

Tam sa náš výlet ukončil 

a presunuli sme sa unavení a plní 

zážitkov do autobusu. Tento 

kurz bol príjemným spestrením 

školského roka a odreagovaním 

sa od školy. 

Cez maturitné skúšky prebehlo na škole cvičenie na ochranu človeka a prírody 



 

 

 

 

 

 

  

Program mal 3 časti – prvá časť 

začala o 8.00 v telocvični SOŠP 

kde žiakov privítali 

spoluorganizátorky  hlasným 

potleskom. Predstavili nám 

anglickú skupinu Twelve 24, 

ktorí nám predviedli  vlastnú 

tvorbu. Po skončení prvej časti 

sme sa presunuli na druhú časť 

programu. Boli to prednášky 

o sexe, o rodine a o závislos-

tiach. Prvá prednáška bola 

o prevencií proti víruse AIDS 

a jeho následkoch. Bolo to 

prednášané českým farárom 

Tomášom Řehákom, ktorý sa už 

niekoľko rokov stretáva s ľuďmi 

ktorí sú nakazení týmto 

vírusom. S prednášaním má 

veľké skúsenosti, pretože 

prednášal o tomto víruse po 

celom svete. Druhá prednáška 

bola s Američanom Zacom 

Sheppersonom, ktorý nám 

rozprával o dobre fungujúcej 

rodine. Ako príklad použil jeho 

rodinu v niekoľkých generá-

ciách dozadu. Prednáška bola 

vedená pomocou skladačky, 

ktorá nám ukázala ako by mala 

vyzerať dobre fungujúca rodina. 

Keďže prednášajúci Zac nevedel 

veľmi dobre po slovensky, mal 

so sebou svojho prekladateľa 

Draha. Tretia prednáška bola 

o závislostiach celkovo. 

Prednášal nám to bývalý 

popradský vojak Marek Sonoga. 

Rozprával nám o svojich 

skúsenostiach s alkoholom 

a drogami. Hovoril nám 

o ľuďoch liečiacich sa zo 

závislostí na Prednej Hore kde 

im raz do týždňa pomáha. 

Ukázal nám, že z každej 

závislosti sa dá dostať iba 

čiastočne, nie celkovo. 

Závislosť sa nám snažil 

prirovnať k dáždniku 

a problémy ku guličkám, ktoré 

lietajú  nad našimi hlavami 

a pred  ktorými sa snažíme skryť 

pod dáždnikom. V tretej časti sa 

s nami rozlúčil tím Exit Tour 

a skupina Twelve 24 nám ešte 

zahrala niečo zo svojej tvorby  

na záver. Pred odchodom nás 

srdečne pozvali na koncert do 

synagógy v Ružomberku, ktorý 

sa konal 2.6. 2016 o 18:30. 

Šimon Mišiak, Richard Šubert, 

Lukáš Kudlička II.C 

 

Dňa 2.6.2016 sa na našej škole uskutočnil výchovnovzdelávací program 

s názvom Exit Tour 



 

 

 

  

Desmorfín alebo Krokodíl je veľmi nebezpečná droga. Po jej užití odpadávajú 

kusy tela. 

Desomorfín je jednou 

z modifikácií  morfínu. Pôvodne 

mal slúžiť v lekárstve ako 

náhrada morfínu, nikdy však 

nenašiel široké využitie, a to 

napriek svojej nízkej cene 

a svojím  účinkom (je približne 

osemkrát silnejší ako morfín) 

Desomorfín, permonid alebo 

ľudovo krokodíl je silno 

návykové opioidné nar-

kotikum vyrábané z kodeínu. 

Pre zvýšenie účinku desomor-

fínu sa pridáva k destilátu aj 

skvapalnený bután, jód, acetó-

nové riedidlo, červený fosfor či 

kyselina chlorovodíková. 

Jeho užívanie vedie 

k odpadávaniu tkaniva až na 

kosť a pomerne rýchlo vedie 

k smrti. Krokodíl upútal 

pozornosť v r. 2010 

v Rusku vďaka dostupnosti 

látok, z ktorých sa vyrába. Na 

získanie kodeínových tabliet 

v Rusku nie je potrebný recept, 

skvapalnený bután sa používa 

v náplniach do zapaľovača, 

acetónové riedidlo, kyselina 

chlorovodíková a jód sú 

v predaji, červený fosfor je 

možné získať zo škatuliek od 

zápaliek. 



 

 

 

 

 

  

Ako každý rok aj tento rok si študenti pripravili prekvapenie pre svojich 

vyučujúcich na Deň učiteľov 

Dňa 23.3.2016 si Žiacka školská 

rada pod vedením Ing. Gabriely 

Hazuchovej pripravila sláv-

nostný program pri príležitosti 

Dňa učiteľov. Poďakovanie 

všetkým pedagógom predniesli 

Mirka Močiariková z II.B 

a Sandra Ondreková z II.C 

triedy. Na gitare hral Michal 

Ovad zo IV.A. Žiaci z II.B triedy 

pripravili všetkým učiteľom aj 

majstrom odborného výcviku 

ďakovný dekrét, ktorý im 

odovzdali spolu s kvetmi. Keďže 

na chode školy sa podieľajú aj 

nepedagogickí zamestnanci, tak 

členovia ŽŠR nezabudli ani na 

nich a po skončení programu 

zaniesli kvety aj im. Ďakujeme 

všetkým, ktorí sa podieľali na 

príprave tohto milého 

podujatia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Školské kolo Stredoškolskej 

odbornej činnosti sa uskutoč-

nilo dňa 10. marca 2016 o 8.00 

hodine v priestoroch SOŠ 

polytechnickej. Školské kolo 

otvorila metodička SOČ Ing. 

Anna Kyseľová, ktorá privítala 

všetkých prítomných – členov 

komisie, aj všetkých žiakov 

triedy II.N. Prezentované boli 

práce 9 žiakov nadstavbového 

štúdia, ktoré posudzovala 

komisia v zložení: Ing. Anna 

Kyseľová, Ing. Ľubomíra 

Urbanová, Ing. Zuzana 

Jarabová.  

 

Študenti nadstavbového štúdia aj tohto roku nezaháľali a zapojili sa do 

Stredoškolskej odbornej činnosti. 

Na prezentácii žiakov sa prišiel 

pozrieť aj pán riaditeľ, ktorý sa 

zapojil do diskusie vecnými 

pripomienkami. Práce sa 

zaoberali založením vlastných 

firiem. Všetky odprezentované 

práce komisia odporučila 

obhajovať ako vlastný projekt 

na praktickej časti odbornej 

zložky maturitnej skúšky.  

Nakoľko náš časopis vychádza 

v júni, vieme už povedať, že 

všetky práce boli na praktickej 

časti obhájené úspešne. 



 

  

V dňoch od 16. do 22.5.2016 sa naša škola zapojila do zbierky UNICEF, ktorá 

má pomôcť deťom v Afrike. 

V dňoch od 16. do 22.5.2016 sa 

naša škola zapojila do Zbierky 

UNICEF pod názvom Týždeň 

modrého gombíka. Štyrom 

žiakom z našej školy sa podarilo  

v priebehu jedného dňa 

vyzbierať peknú sumu 37,52 €, 

ktorá pomôže deťom 

v Mauritánii, ktoré trpia 

podvýživou. Poďakovanie patrí 

zvlášť žiakom technického lýcea 

- I.C triedy, Ch. Beňovi a K. 

Králikovi, ktorí sa podobnej 

zbierky zúčastnili po druhýkrát. 

 



 

 

 

  

Marienka išla na zábavu a ostražitá matka s ňou 

poslala mladšieho brata Jožka, aby ju strážil. 

O polnoci sa Jožko vráti a matka okamžite vyzvedá, 

kde je Marienka.  

"Ona si s Frantom v lese dáva dole nohavice. Mne sa 

čúrať nechcelo, tak som išiel domov.“ 

 

Viete ako zabavíte blondínku na celý deň?: 

Postavíte ju pred zrkadlo a poviete jej, nech sa hrá 

kameň, papier, nožnice kým nevyhrá. 

Ide blondínka s brunetkou plávať štýl prsia a keď 

doplávajú, blondínka kričí: „Tá brunetka 

podvádzala, používala ruky a nohy.“ 

Príde Jožko k Jurkovi na návštevu. Ten sedí 

v kuchyni po členky v strúhanke a stále strúha ďalšie.  

„Čo to vyvádzaš?“ pýta sa Jožko. 

„Ale, mám chuť na rezne a recept začína: strúhajte 

tri dni staré rožky..“  

 

V nemocnici prijali novú sestru, ktorú predchádzala 

povesť veľmi temperamentnej milenky. Prvú nočnú 

s ňou slúžil sám primár, aby potom na druhý deň 

povedal svojmu asistentovi: 

„Temperamentná síce je, ale mojej žene sa 

nevyrovná.“ 

Asi tak po týždni sa stretli na chodbe kliniky. 

„Mali ste pravdu, pán primár,“ pripúšťa asistent, 

„temperamentná síce je, ale vašej pani sa v žiadnom 

prípade nevyrovná.“ 



 



  



 

 

 

Blížia sa letné prázdniny a nám sa podarilo napriek vábeniu slniečka a zlému zdravotnému stavu nášho 

grafika dokončiť ďalšie číslo školského časopisu. Veríme, že ste si prečítali všetky články a že vás zaujali. 

Dovolíme si však aj dúfať, že za každým článkom vidíte aj aktivitu a úspechy našich žiakov, snahu 

našich učiteľov a dobre zorganizované akcie. Pokiaľ to tak je, tak školský časopis (aj ľudia, ktorí ho 

tvoria) splnil  svoj účel. 

Chceli by sme v závere poďakovať všetkým žiakom, ktorí svojou účasťou v rôznych odborných 

a športových súťažiach pomáhajú šíriť dobré meno našej školy. Ďakujeme aj žiakom z tried III.Ci a II.C, 

ktorí odviedli kus práce pri tvorbe školského časopisu. Tiež ďakujeme všetkým učiteľom za vynaložené 

úsilie, za prípravu žiakov na súťaže, maturitné skúšky, či prijímačky na vysoké školy. Všetkým žiakom 

aj zamestnancom školy prajeme krásne leto, veľa slnečných dní, nových zážitkov, oddychu a vody. 

 

Ing. Anna Kyseľová 

Členovia Redakčnej rady: 

Matúš Almáši III.Ci 

Luboš Hlaváč III.Ci 

Peter Kurnota III.Ci 

Lukáš Kudlička II.C 

Adam Macko III.CI 

Šimon Mišiak II.C 

Martin Stolár III.Ci 

Richard Šubert II.C 

Alexander Vrabko III.Ci 

Jakub Vraník III.Ci 

Richard Šubert II.C 

 

 

Grafická úprava časopisu: 

Adam Macko III.Ci 

 

  


