
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

  

Náš školský časopis Mladý technik s blížiacim sa koncom školského roka 

oslavuje svoje 6. narodeniny! 

Na začiatku kalendárneho roka 2017 opäť vydávame školský časopis Mladý technik. 

Najviac príspevkov do tohto čísla časopisu dodali žiaci III. AK triedy. Keďže časopis sa 

tvoril vo vianočnej atmosfére, aj veľa príspevkov je poznačených duchom Vianoc. 

V časopise sa nachádzajú hlavne články týkajúce sa aktivít na škole, ktorých aj prvý polrok 

školského roka 2016/2017 bolo dostatočné množstvo. 

Prajeme si, aby aj naďalej aktivít na škole bolo veľké množstvo, aby sme mali do časopisu 

čo najviac príspevkov. 

                                                                                      Ing. Kyseľová A. – vedúca krúžku 

 



 

  

Prázdniny končia, prichádza škola a s ňou čas sa znovu vzdelávať. 

Dňa 05. 09. 2016 sa aj pre 

žiakov našej školy otvorili 

brány, aby ich vedenie školy 

a pedagogickí zamestnanci 

privítali v novom školskom roku 

2016/2017. Pre nepriaznivé 

počasie tento slávnostný akt 

musel byť uskutočnený v telo-

cvični. Veľká škoda, pretože na 

školskom dvore za slnečných 

lúčov by táto atmosféra bola 

úplne iná. No čo už počasie si 

nevyberáme.  

 

Školský rok otváral Mgr. V. 

Pančík – riaditeľ školy, ktorý 

privítal všetkých prítomných, 

osobitne žiakov prváčikov. 

Zvláštnosťou tohto začiatku šk. 

roka bola návšteva zástupcov 

Mondi, SCP, ktorí pri tejto 

príležitosti venovali škole 

3 000,- E na zakúpenie 

vybavenia a zaškolenie perso-

nálu pre zváračskú školu. S 

organizáciou vyučovania  nás 

oboznámila zástupkyňa pre 

teoretické vyučovanie Ing. A. 

Lukáčová. 

 

Prajeme všetkým zamestnan-

com a žiakom školy úspešné 

zvládnutie šk. roka2016/2017. 

 



 

 

 

  

Dňa 6.12.2016 na našej škole chodil Mikuláš. 

Tento rok to boli do konca dvaja, 

ktorí aj mali pripravený bohatší 

balíček pre našich žiakov. 

Dvojitú nádielku dostali však 

len tí, ktorí boli ochotní 

Mikulášom zarecitovať 

básničku alebo zaspievať 

pieseň. Okrem žiakov sladkosť 

zaslúžene  dostali aj vyučujúci. 

Ďakujeme našim prvákom 

Lukášovi Lackovi a Paľovi 

Jurkovičovi z I.A, že nám 

spríjemnili tento predvianočný 

čas  v škole. 

 



 

 

 

  

Je ťažké povedať, prečo Lucia, ktorú začala cirkev uctievať ako svätú, sa 

nakoniec stala najväčšou čarodejnicou. 

Sviatok sv. Lucie v minulosti 

sprevádzali bohaté zvyky a 

tradície, ktoré dnes už zapadajú 

do zabudnutia. Pripomeňme si 

aspoň niektoré z nich.V 

minulosti sa sviatok Lucie spájal 

s čarami. Jedna "povera" sa 

spájala s dreveným stolčekom. 

Ten mal rezbár vyrezávať 

postupne každý deň až do 

Vianoc a nesmel byť na ňom ani 

jeden klinec - vtedy mal (podľa 

povery) čarovnú moc. Na Štedrý 

deň si rezbár mal počas 

polnočnej omše na tento stolček 

sadnúť a okolo oltára potom 

videl tancovať všetky strigy z 

dediny. Hneď nato mal podľa 

povery zobrať stolček a utekať 

domov, aby ho strigy nechytili. 

Na Luciu sa nesmelo vpustiť 

cudziu ženu do domu.V 

predvečer Lucie po domoch 

chodievali ženy, zahalené do 

bielych plachiet, s pomúčenou  

tvárou, mlčky aby ich 

nespoznali, a vymetali kúty, 

vyháňali z domov a dvorov .Na 

Luciu sa nesmelo vpustiť 

strašidlá, zlých duchov, temné 

sily, choroby a trápenia.Svoje 

miesto mali aj ľúbostné čary. 

Dievčatá zrelé na vydaj v tento 

deň napísali na 12 papierikov 

mená možných ženíchov, 

ceduľky poskladali a zalepili. 

Potom každý deň až do štedrej 

večere jeden papierik hodili do 

ohňa alebo roztrhali na márne 

kúsky. Na Štedrý deň po večeri 

rozlepili posledný papierik a tak 

sa dozvedeli meno toho 

pravého. V niektorých 

regiónoch bolo toto očakávanie 

spojené so strachom, pretože na 

lístočkoch bolo iba 10 mien. Na 

jedenástom bola smrť a na 

dvanástom boli dve strašné 

slová - stará dievka. 



Štedrovečernú večeru predchá-

dzali 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. Ak hory 

zahalí hmla, zomrie veľa starých 

ľudí. Ak je hmla v dolinách, 

budú mrieť mladí. 

 

V okolí Zvolena sa štedrá večera 

začína oblátkou s medom. 

Potom sa pre zdravie zje strúčik 

cesnaku, ktorý sa môže zajesť 

krajcom chleba. „Nasledujú 

opekance s makom. Jedná sa o 

špecialitu, ktorá sa konzumuje 

výlučne počas štedrovečernej 

večere. Potom sa už podáva 

klasická voňavá kapustnica s 

mäsom, klobásou a hríbmi. 

Druhý chod tvoria vyprážaná 

ryba, či už kapor, alebo filé s 

klasickým majonézovým 

šalátom. Po tom nasledujú 

ovocie a tradičné vianočné 

koláče, ako napríklad linecké 

pečivo, či perníky. 

 

Na Kysuciach sú zvyky úplne 

iné. Tam sa v tento deň neje nič 

mäsové. Kysučania tak môžu 

zabudnúť na výbornú kapust-

nicu a na štedrý večer sa musia 

namiesto nej uspokojiť s 

hrachovou polievku so slivkami. 

Potom nasleduje ryba a majo-

nézový šalát. V oblasti južného 

Slovenska, v okolí Levíc sa zase 

po oblátke podáva hustá rybacia 

polievka Hlavné jedlo tvorí v 

tejto oblasti netradične pečený 

pstruh s opekanými 

zemiakmi.Na Orave je zas 

nesmierne obľúbená kapustnica, 

ktorá sa pripravuje s hubami, 

údenou rybou, so smotanou a 

zemiakmi. Zvykne sa podávať 

spoločne so zemiakovou kašou. 

Na ich štedrovečernom stole 

nemôže chýbať ani hríbová 

mliečna polievka s údeným 

kolenom a klobásou. 

 

Vianoce sú sviatkom pokoja, ktorý prežívame v kruhu svojich najbližších. 

http://babyweb.sk/Clanky/a2783-Maso-v-jedalnom-listku-deti-ano-ci-nie.aspx


  

Od 23.11.2016 do 31.12.2016 sa na celom Slovensku konala verejná zbierka 

Od 23.11.2016 do 31.12.2016 sa 

na celom Slovensku konala 

verejná zbierka s 

názvom Vianočná zbierka 

UNICEF 2016. V dňoch od 16. 

decembra do 17. decembra 2016 

ste mohli stretnúť našich 

dobrovoľníkmi s pokladničkou. 

Za ľubovoľný príspevok ste 

dostali pohľadnicu alebo 

nálepku. Celý výťažok tejto 

zbierky putoval na 

Ukrajinu.Vďaka každému 

príspevku sme dokázali na 

Ukrajinu poslať pomoc, 

ktorá hlavne deťom pomôže 

prečkať zimu v teple, s 

dostatkom potravín, 

hygienických a školských 

potrieb a hračiek pre deti.Sme 

hrdí na žiakov našej školy: 

Dominika Herdeľa, Christiána 

Beňa, Patrika Štureka a Patrika 

Šlachtu, ktorí sa aktívne do 

zbierky zapojili a vyzbierali 

spolu viac než 40 €. 

 



 

 

 

  

Fulshop, Ja Firma pôsobí pri SOŠP 

Sládkovičova 104, Ružomberok 

v rámci programu Ja Firma 

Aplikovaná ekonómia, ktorý 

stredným školám poskytuje 

a garantuje nezisková organizácia 

Junior Achievement Slovensko. 

Cieľom projektu je umožniť 

študentom nadobudnúť teoretické 

vedomosti prostredníctvom 

praktických skúseností z oblasti 

podnikania  a trhovej ekonomiky. 

Hlavnými zákazníkmi našej Ja 

Firmy sú študenti a učitelia našej 

školy, ktorí budú mať záujem 

o naše služby.12.12.2016 sa na 

našej škole uskutočnilo valné 

zhromaždenie. Zúčastnili sa ho  

akcionári JA Firmy. Na valnom 

zhromaždení sa schválili stanovy 

a podnikateľský plán. Taktiež sa 

zvolili členovia dozornej rady 

a predstavenstvo.  

 

Aby sme vytvorili vianočnú náladu 

na našej škole, pár dní pred 

vianočnými sviatkami sme 

pripravili akciu na vianočný punč, 

spojený s predajom muffinov 

a motýlikov. Akcia sa nám podarila.  

Chcem sa  poďakovať všetkým, 

ktorý sa do tejto akcie zapojili 

a podporili nás. 

V budúcnosti chceme pripraviť 

podobné akcie, ktoré by spríjemnili 

atmosféru v škole. 

Ako každý rok, žiaci III.C triedy dostali za úlohu vybudovať svoju vlastnú firmu. 

 



 

 

 

 

 

  

V dňoch 19. až 21.12.2016 sa našej škole uskutočnila vianočná burza. 

 

Celý december mohli žiaci aj 

učitelia nosiť predmety, ktoré sú 

ešte zachovalé a dokázali by 

urobiť radosť niekomu pod 

vianočným stromčekom. 

Najviac sa nazbieralo kníh, ale 

našli sa aj hodnotnejšie veci ako 

šperky, či hodinky. Takto sa 

podarilo vyzbierať slušnú sumu 

peňazí, ktorá poteší deti zo 

sociálne slabého prostredia. 

Robme radosť druhým, a to 

nielen v predvianočnom čase, 

ale počas celého roka. 



 

 

  

Naša škola je dobrá aj v cudzích jazykoch! 

 

Dňa 6. 12. 2016 sa na našej škole 

uskutočnilo školské kolo 

olympiády z anglického 

a nemeckého jazyka. Najlepší 

žiaci v cudzích jazykoch si 

merali sily v gramatike, 

počúvaní a  čítaní. Po 

absolvovaní písomnej časti 

nasledovala ústna časť, ktorej sa 

zúčastnili už len tí, ktorí získali 

potrebný počet bodov na postup. 

Nakoniec sa z víťazstva tešili 

títo žiaci: 

 

Výsledné poradie školského kola olympiády 

v anglickom a nemeckom jazyku 

 

1. miesto Matúš Almáši IV.C  Samuel Popelka III.A 

2. miesto Adrián Sládek  II.C  Jakub Vlček IV.B 

3. miesto Lukáš Laco IV.B   Dominik Šturman IV.B 

 

ANJ 

 

NEJ 

 



  
Muž vyberá vianočný darček: “Máte niečo lacné, užitočné a pekné?“ 

„Čo poviete na tieto vreckovky,“ ukazuje ochotne predavačka, „pre koho 

to chcete?“ 

„pre manželku“ 

„Tak to bude určite prekvapená.“ 

„To áno,“ súhlasí muž, „ona myslí že dostane pod stromček kožuch!“ 

Zlodej sa na Štedrý deň dostal do väzenia. Bol z toho celý namäkko: 

„Ach, či som ja len nešťastný. Každý je doma pri rodinke alebo v kostole. 

Bože, to by sa kradlo!“ 

Idú dve blondínky po ulici a jedna vraví druhej: 

„vieš že tento rok budú Vianoce v piatok?“ 

„Dúfajme že trinásteho!“ 

Blondínka sa prechádza po meste, všimne si nového obchodu so spodnou 

bielizňou. Vo výklade sa jej zapáči podprsenka. Vojde do obchodu a pýta 

sa: 

„Koľko stojí tá podprsenka z výkladu?“ 

Predavač dostane nápad a hovorí: „päť pús.“ 

Blondínka si nechá tovar zabaliť a pred odchodom prehodí: 

„A mimochodom, zaplatí za mňa dedo.“ 

Letecká linka Moskva-Bratislava. Krátko po štarte vojde muž do pilotnej 

kabíny s pištoľou v ruke a hovorí: „ Do Viedne!!“ pilot hovorí:  „Nedá 

sa“. Muž znervoznie a hovorí: „Do Viedne, lebo začnem strieľať!!“. 

„Nedá sa mladý muž.. obzrite sa, za vami sedí babka s bombou a tá si už 

objednala Mníchov“.   



 

 

  



 



 


