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ÚVOD 
 

 

Milí študenti, 

 

po dlhých a horúcich letných prázdninách Vás znova vítame v novom školskom 

rokoku 2013/2014. Oddýchnutí sme sa znova stretli v školských laviciach. 

 

Začal sa nový školský rok a s novým začiatkom nás čakajú nové povinnosti. 

 

Prvákov čaká uvítanie, ktoré  im pripraví študentská rada spolu s pani profesorkou 

Hazuchovou. 

 

Trpezlivým profesorom, spoľahlivému personálu a hlavne snaţivým ţiakom prajeme  

veľa úspechov a pekných záţitkov v novom školskom roku. 

A. Vančová – III. AK



Deň otvorených dverí 

 
Dňa 24. 09. 2013 sa na našej škole konal deň otvorených dverí. Vďaka nepriazni 
počasia sme prvých pár chvíľ vítali len studený prievan, ktorý vchádzal cez „otvorené 
dvere“. No to sme ešte nevedeli, čo nás čaká! 
 
 Po pár chvíľach sme uţ nevedeli kde nám hlava stojí. Deviataci v sprievode svojich 
mám, triednych učiteliek, ba aj sami sa hrnuli zo všetkých smerov. Hneď pri vchode 
ich vítala pani profesorka Krevová so študentmi technického lýcea. Po uvítaní boli 
ţiakom prezentované jednotlivé odbory, výrobky našich šikovných študentov, rôzne 
prezentácie o úspechoch našej školy a našich študentov. Nakoniec boli sprevádzaní 
majstrami do telocvične a neskôr dielní, kde sa vykonáva odborný výcvik našich 
ţiakov. 
 
Ďakujeme všetkým ţiakom za návštevu, všetkým profesorom a majstrom za skvelú 
organizáciu a tieţ študentom našej školy, ktorí priloţili ruku k dielu a pomohli. 

A. Kontra – III. AK 
 

 

  

 



Medzinárodný deň študentstva 

17. novembra si kaţdý rok ţiaci pripomínajú ako udalosť, ktorá sa odohrala v 
Prahe v roku 1939. Čo sa vlastne tento deň stalo? 

 
Tento deň študenti praţských vysokých škôl vyšli do ulíc, aby protestovali proti 

nacistickej okupácii. Nacisti po tejto akcii 9 vodcov demonštračne popravili, okolo 
1200 študentov deportovali do koncentračných táborov a v noci zo 16. na 17. 
novembra 1939 zavreli všetky vysoké školy. Ako spomienka na tento deň bol o dva 
roky na 17. november vo Veľkej Británii vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva, 
ktorý si rok čo rok pripomíname. 

 
V tento dátum, 17. Novembra, slávime aj štátny sviatok Deň boja za slobodu a 

demokraciu. 
 
17. november sa týka teda predovšetkým nás - študentov. Všetci vieme, ţe 

situácia sa dávno zmenila, ţe ţijeme v demokratickej spoločnosti, v ktorej majú 
dnešní študenti takmer neobmedzené moţnosti a akési štrajky či protesty, pri ktorých 
by sme sa museli obávať o náš ţivot, nám uţ nehrozia. 

 
Na našej škole bol k tomuto dňu spravený program pre nás študentov. 
 

P.S.:   Mali by sme byť radi,  ţe sme študentmi v dnešnej dobe a našťastie sa 
nemusíme zapájať do ţiadnych politických bojov ako študenti v roku 1939, ktorí to 
nemali vôbec jednoduché. 
 
                                                                                                 E. Oštadnická – III. AK 

 



Vianočné zvyky a tradície 

 

 

Vianoce boli a sú poznačené mnohými poverami a zvykmi. Týkali sa správania ľudí 

i štedrovečernej večere. Niektoré sa zachovali iné zmizli. 

 

 Na Štedrý deň muselo byť napečené do východu slnka. Naši predkovia potom celý 

deň drţali pôst jedli iba buchty alebo ovocie. Aj dnes sa traduje, ţe kto vydrţí nejesť 

do západu slnka, uvidí zlaté prasiatko. 

 

Vianočný stromček 

 

Doobeda ľudia zdobili vianočný stromček. Ten je nemeckého pôvodu a najprv sa ujal 

v mestách, aţ potom na vidieku. Prvý raz ho spomína brémska kronika v roku 1570. 



Slováci stromček dlho odmietali ako neslovanský zvyk. Súčasťou Vianoc sa stal aţ v 

druhej polovici 19 storočia. Na svätého Mikuláša v roku 1896 elektrickými sviečkami 

zasvietil veľký smrek pred Mestským divadlom v Bratislave. Nespratníci však niektoré 

ţiarovky rozbili prakmi.  

 

Zvyky pred večerou 

 

Štedrovečernú večeru predchádzali  mnohé zvyky. Hviezda z jadierok  v rozkrojenom 

jablku dodnes znamená zdravie. Práve tak rybie šupiny zabezpečia bohatstvo 

a chren dodá odvahu. Cesnak sa jedol pre zdravie aby zahnal zlé sily. Stôl opásali 

reťazou, aby rodina bola súdrţná. Ak plameň sviečky horí rovno, rodina bude zdravá. 

Ak zhasne, niekto umrie. Veľa sa dá vyčítať 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. 

 

 

Štedrovečerná večera 

 

Bola skromná a jednoduchá. Na začiatku sa jedla oblátka s medom pre sladký 

a dobrý ţivot. Polievka bola paradajková, vínová alebo rybacia. Aţ neskôr sa začala 

variť kapustnica, hríbová či šošovicová polievka. Dnes je samozrejme súčasťou 

večere vypráţaná ryba (niekde dokonca rezne) so zemiakovým šalátom. Kedysi sa 

nejedlo nič vypráţané a ryby mali len 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 vyrezávanými koníkmi  či vozíkmi. Maškrtou boli sušené plánky a slivky. 

 

Ţiak - M. Karlík III. AK 

 

  



Nový rok 1. 1. 

Najprirodzenejším začiatkom Nového roka bol oddávna zimný slnovrat, teda keď 

tmavá noc predávala moc svetlému dňu. Na Nový rok sa malo skoro vstávať. Verilo 

sa, ţe ten, kto by sa povaľoval dlho v posteli, by sa stal darmošľapom a lenivcom. 

 

Hlavnou novoročnou poverou je nepochybne tá, ktorá pripomína, ţe tento deň má 

vplyv na celý začínajúci rok. Preto sa všetci snaţili vyhnúť sa sporom, obyčajne si 

priali navzájom priania a snaţili sa byť čo najlepšie naladení. Kaţdý sa snaţil mať na 

Nový rok niečo nové na sebe, aby bol po celý rok ako nový. Kto mal tento deň pri 

sebe peniaze, mal ich podľa ľudovej tradície aj po celý rok. Niekde si kvôli poisteniu 

peňazí po celý rok, nechávali kúsok ryby od Štedrého dňa. 

Za dobré znamenie sa povaţovalo, ak do domu na Nový rok vstúpila mladá ţena 

alebo dieťa. Stará ţena znamenala nešťastie. Kaţdá hospodárka si tento deň dávala 

obzvlášť pozor na hrnce. Keby sa jej nejaký rozbil, celý rok by bol naštrbený. Cez 

prah sa pokladala metla a kto prišiel do domu prvý, mal ju zobrať a upratať na 

miesto, inak by sa z neho stal nenapraviteľný leňoch a bol by k ničomu. 

 

K novoročnému obedu sa podával uvarený prasací rypák. Kaţdý, kto z neho kúsok 

zjedol, sa nemusel obávať biedy a taktieţ hovädzí vývar s krupicou, tzv. "miliónová 

polievka". 

 "Všetko krásne v Novom roku a dobrých ľudí po boku. 
Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria." 

A. Lukáč – III. AK 

 

 



Stalo sa . . . 

 
           Milan bol obľúbený kamarátsky ţiak. V jeden deň bola vonku zima a pršalo. 

Milan prišiel do školy neskôr ako jeho spoluţiaci. Bol celý premrznutý a kvapkala 

z neho voda. Šiel sa do šatne prezuť, potom sa vybral smerom do triedy. 

 

      Utekal po chodbe, potom dolu schodmi, ale nevšimol si, ţe z neho predtým 

kvapkala voda aj po schodoch. Zazrel hodiny, videl, ţe mešká dlho a tak zrýchlil. 

Nedával pozor a pošmykol sa na rozliatej vode. Dopadol na tvrdú podlahu aţ 

zakričal. Snaţil sa zdvihnúť zo zeme, no nemohol. Veľmi ho bolela noha. O chvíľu 

vybehla učiteľka zo zborovne. Najprv na Milana nakričala, prečo ešte nie je v triede, 

potom si všimla, ţe sa drţí za nohu. Chcela sa mu na nohu pozrieť, no nemohla, lebo 

kaţdý jej dotyk Milana veľmi bolel. Učiteľka zavolala záchranku a zostala pri Milanovi. 

O pár minút prišli  záchranári  a Milana odviezli do nemocnice. O niekoľko hodín uţ 

išiel so sadrou naspäť domov. Milan si odvtedy radšej dával pozor na mokré podlahy 

a na to, aby vţdy prišiel do školy načas.  

 

 

 
 

M. Sitek II.C 

 

 



ZÁŢITOK HUBÁRA       

  Bolo jedno krásne augustové ráno, slnko práve vykuklo spoza kopcov, 
kvapky rosy sa šantivo hojdali na tráve a hmla sa predierala dolinami, keď sa môj 
starý otec, ako obvykle vybral na huby. 
 
 Vzal si svoj obľúbený kôš, ostrieľaný vreckový noţík a nasadil na hlavu sivý 
klobúk, ktorý bol obráňaný po neustálom sa predieraní cez lesný porast. Ešte palica 
do ruky a mohol sa vypariť. Prvých pár metrov po asfaltovej ceste, aspoň sa hneť 
neunaví, no potom musí stúpať do kopca, kde by sa jeden športovec zadýchal. A môj 
starký ako tuhý fajčiar potrebuje na jeho  zdolanie prinajmenšom dve prestávky. Pri 
cigaretke si vţdy pouvaţuje na najbliţším úlovkom, či stretne nejakého „ kolegu“ 
alebo sa len tak pozerá na zázrivské doliny a sleduje plynúci ţivot v nich. „Konečne 
hora“ pomyslel si, keď uvidel známu siluetu pred sebou. Začína sa prechádzka 
pomedzi liesky, pod kaţdý smrečok, či náhodou nejaká hubka nevykukla spod zeme. 
Nachádza čo hľadá a košík sa pomaly zapĺňa hríbmi, kozákmi, osikáčmi, kuriatkami 
a masliakmi. Ako plynie čas starý otec sa dostáva čoraz hlbšie do lesa. Mnohí  by sa 
uţ otočili, ale on predsa pozná svoje miesta a aj lesné stvorenia, ktoré môţe na nich 
stretnúť. Takţe nemal strach. No v ten deň tomu bolo nakoniec inak. 
 
 Polovica cesty ubehla a starký sa otočil na jednom zo svojich miest, ktoré uţ 
bolo hlboko v lese. Tu človek počuje aj vlastný dych. Praskot konárov pod nohami 
mu vrásky nerobí, no keď ho počuje 10 metrov pred sebou vie, ţe niečo nie je 
v poriadku. Vie ţe sa tam nachádza čistinka, ale pôvodca praskotu mu je neznámy. 
Schová sa za jeden starý smrek, ktorý by ukryl  aj dvoch mohutných chlapov 
a sleduje, čo sa to deje. Tráva sa hmýri, vtáky sú ticho, dokonca sa mu zdá ţe vidí 
skákať hrudy zeminy. A v tom ho zbadal. Bol to on. Veľký hnedý chlpáč ako sa snaţí 
získať  trochu sladkého medu od včiel ukrytých v zemi. 
 
Srdce sa mu rozbúchalo, čelo sa mu zaliala potom a on rozmýšľal, čo by mal urobiť, 
aby sa medveď nepustil za ním. Toto nie sú tatranské medvede zvyknuté na 
chatárov, „na vyplašenie stačí len hluk, ale aký?“ pomyslel si.  A v tom to prišlo. 
Kaţdé lesné zviera sa predsa bojí poľovníckych psov! Tak starký začal 
s napodobňovaním brechotu. Čuduj sa svete, maco zdvihol hlavu, otočil sa 
a rýchlejším krokom sa vybral do lesa. Starý otec urobil to isté, ale samozrejme 
opačným smerom. Rýchlo sa dostal na lesnú cestičku, ktorá ho vyviedla z lesa, 
behom sa pustil dole kopcom a uţ aby bol doma. 
 
 Keď sa vrátil, ešte pol hodiny trvalo, kým sa 
vydýchal a potom nám vyrozprával svoj neuveriteľný 
záţitok z hubárskej prechádzky.  
 
 Ţiak – M. Víglaš II. C 

 

 



            

 

        



 

Vtipy: 

Babka kričí na deda:  
Uţ zase je nedeľa a ty nechceš ísť do kostola.  
Dedo hovorí babke:  
Keby si len vedela, prečo ja s tebou nechodím do kostola.  
Babka hovorí:  
Vieš veľmi dobre ţe máš choré srdce a keď si sám doma, nemám ani minútku 
pokoja.  
Dedo na to hovorí:  
Ty hovoríš babka, ţe nemáš minútku pokoja, haha, ja uţ nemám 35 rokov pokoja. 

Dobrý deň, váţené dámy, váţení páni. Ja som druhý pilot tohto lietadla. Nevie niekto 
z vás, kde je náš prvý pilot? 

Muţ je nervózny a tak zastaví letušku a posťaţuje sa:  
- Viete, letím prvý krát a veľmi sa bojím...  
- Ach vy chlapi! mávne rukou letuška - Teraz mi to isté povedal pilot. 

Astronauti stoja na Mesiaci a bezbranne na seba pozerajú. Jeden po chvíli povie: 
"Nepozerajte na mňa, ja som nezamykal." 

 Kde ste získali takú vytrvalosť, keď takmer netrénujete?  
- A čo to kaţdodenné dobiehanie na električku? 

Pýta sa kamarát kamaráta :  
- Ty, odkiaľ máš tú čiapku?  
- Joj, ta z Paríţa.  
- Z Paríţa? A to je ďaleko od Krumlova?  
- Ta takých 2000 kilometrov.  
- Jóóój 2000 kilometrov. Jaký zapadákov a jaké pekné čiapky tam majú. 

Chlapík ide na plavbu oceánom a hovorí doktorovi, ţe sa obáva, ţe dostane morskú 
chorobu.  
Doktor mu hovorí: - Len zjedzte kilo dusených paradajok, kým odídete na loď.  



Chlapík: - A to mi pomôţe?  
Doktor: - Nie, len to vyzerá veľmi pekne vo vode. 

Príde učiteľka do triedy a pýta sa Joţka...  
Učiteľka: čo nám dáva ovečka?  
Joţko: vlnu  
Učiteľka: čo nám dáva sliepočka?  
Joţko: vajíčka  
Učiteľka: a čo nám dáva kravička?  
Joţko: domáce úlohy 

Babke ukradli bicykel.  
- A volali ste na políciu?  
- Áno.  
- A čo vám povedali?  
- Ţe oni to neboli. 

 

Nájdi rozdiely 

 

 

 

Ţiak – T. Lubelec - III.AK 

 



ZLOŢENIE REDAKČNEJ 

RADY 

Na príprave časopisu sa podieľali členovia krúţku 

Mladý technik pod vedením Ing. A. Kyseľovej 

D. Frolová IV.Ak  

P. Šuhajdová IV.Ak  

A. Vančová III.Ak  

E. Oštadnická III.Ak  

A. Kontra III.Ak  

A. Lukáč III.Ak  

T. Lubelec III.Ak  

 

Svojimi príspevkami do časopisu prispeli 

študenti triedy II.C. 

Všetkým študentom ďakuje za spoluprácu  

Ing. A. Kyseľová  

 

 



ZÁVER 
 

Milí študenti 

Ani sme sa nenazdali  a uplynuli uţ 4 mesiace, čo znamená, ţe 

onedlho môţeme čakať našu polročnú odmenu za rok 2013/2014. 

Ani redakčná rada nezaostávala a spolu s novými členkami III. AK -  

vydáva 7. číslo časopisu Mladý technik. 

Prajeme Vám milí študenti a hlavne maturantom, aby úspešne 

absolvovali praktické, písomné a predovšetkým ústne maturitné 

skúšky.  

Tak isto prajeme váţeným učiteľom a ostatným zamestnancom 

školy veľa zdravia, šťastia, pevné nervy, úspechov v práci,  ale aj 

v osobnom ţivote a predovšetkým veľa elánu do nového roka 2014. 

Dominika Frolová 

ostatní členovia RR 

 

 

 

 

 

 


