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Úvod 
Štvrťrok preletel ako voda a my už musíme opravovať známky. Maturanti úspešne 

absolvovali stužkovú slávnosť a hrdo nosia zelené stužky. Prváci boli oficiálne prijatí 

do školy, tak dúfam, že budú plniť, čo sľúbili pri imatrikuláciách . Za taký krátky 

čas sa v škole udialo veľa zaujímavých akcií, súťaží, exkurzií a výletov, ktorými sme 

reprezentovali našu školu, ale čo na tom bolo najlepšie, že sme sa uliali z vyučka .  

Do školy prichádzajú každý rok nové posily redaktorov, tak dúfam, že tento rok ich 

prišlo viac, ako minulý, snáď sú medzi vami aspoň dvaja . Takže, ak chcete 

odštartovať svoju novinársku kariéru, prihláste sa u svojho učiteľa slovenčiny a píšte 

o tom, čo vás baví. 

Prajem vám všetkým málo učenia, dobré známky a veľa voľného času. 
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Novinky 
Dňa 22.9. sa konala v priestoroch školy zbierka pre ľudí so zrakovým postihnutím, 

Biela pastelka. Celkovo sa do pokladničiek vyzbieralo 121€. 

 

Dňa 17.10. sa uskutočnilo školské kolo  odbornej súťaže Zenit v elektronike, kde sa v 

kategórii "A" umiestnil na prvom mieste Filip Gerhát (IV. A), ktorý získal 115 

bodov, na druhom mieste skončil David Kompan (III. B) a na treťom Tomáš Maťo 

(IV. B). V kategórii "B" na prvom mieste skončil Patrik Horský (II. A) so ziskom 94 

bodov, druhé miesto obsadil Filip Kráľ (II. A) a tretie miesto obsadil Štefan Kordoš 

(II. B). Do krajského kola postupujú Filip Gerhát a Patrik Horský.  

 

Dňa 20.10. sa uskutočnilo školské kolo odbornej 

súťaže Zenit v strojárstve. V kategórii "A" na 

prvom mieste skončil Juraj Molnár (IV. MS) 

a získal 123 bodov. Druhý skončil Lukáš 

Meszároš (IV. MS)  a tretí s rovnakým počtom 

bodov Matej Hanák a Markus Štadler (IV. MS). 

V kategórii "C" bol prvý Samuel Jankovič (IV. 

MS) so ziskom 86 bodov a druhý Richard Csámpai (IV. MS). Do krajského kola 

postupujú Juraj Molnár, Lukáš Meszároš a Samuel Jankovič. 

 

Dňa 18.10. sa uskutočnilo školské kolo odbornej súťaže Zenit v programovaní 

v kategórii "A". Na prvom mieste sa umiestnil Filip Gerhát (IV. A) a získal 66,5 

bodu, na druhom Samuel Smerek (III. A) a na treťom Marek Hlinka (IV. A). 
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Dňa 18.10. sa uskutočnilo školské kolo  v 

prednese poézie Beniakove Chynorany, kde sa 

na prvom mieste v I. kategórii umiestnil Matej 

Lehocký (I. S), získal 18 bodov, druhé miesto 

obsadil Dávid Halás (I. A) a tretie Samuel 

Černuško (I. M). V II. kategórii skončil prvý 

Samuel Špánik(IV. A) so 17 bodmi, druhý bol Matúš Burčo (III. B) a tretí Michal 

Csámpai (II. B). Do obvodného kola postupujú Matej Lehocký a Samuel Špánik. 

 

Dňa 26.10. sa uskutočnilo obvodné kolo  v prednese poézie Beniakove Chynorany, 

ktorého sa zúčastnili Matej Lehocký (I. S) a Samuel Špánik(IV. A). Do krajského 

kola postupuje Matej Lehocký.  

 

Dňa 7.11. sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže "A Slovo bolo u Boha". Na 

prvom mieste v kategórii poézia sa umiestnil Dávid Halás (I. A), na druhom Matúš 

Burčo (III. B) a Patrik Horský (II. A) a na treťom Adam Kečkéš (II. A). V kategórii 

próza skončil prvý Matej Lehocký (I. S) a druhý Vladimír Vanček (I. A). Dávid 

Halás a Matej Lehocký postupujú do krajského kola. 

 

Dňa 8.11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v 

nemeckom jazyku. Na prvom mieste sa umiestnil Juraj 

Molnár (IV. MS), na druhom Peter Brezina (III. A) a na 

treťom skončil Michal Stolárik (IV. MS). Do okresného 

kola postupujú Juraj Molnár a Peter Brezina.  
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Dňa 7. a 10.11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v 

anglickom jazyku. Na prvom mieste sa umiestnil Filip 

Gerhát (IV. A), na druhom Patrik Horský (II. A) a na 

treťom Tomáš Lisický (IV. B). Do okresného kola postupuje 

Filip Gerhát. 

 

Dňa 26.10. sa uskutočnilo okresné kolo šachového turnaja. Zúčastnili sa ho žiaci  

Matúš Mižička (I. A), Dávid Gubo (III. B) a Marek Porubský (III. M). Matúš Mižička 

sa umiestnil na krásnom 2. mieste a postupuje do krajského kola.  

Dňa 13.11. sa uskutočnila krajská silová súťaž "Výtlak činky na lavičke" s 

výsledkami: V kategórii do 70 kg bol prvý Matúš Lovász (III. A), v kategórii do 90 

kg skončil druhý Samuel Zuzik (III. B) a v kategórii nad 90 kg obsadil tretie miesto 

Matúš Barimov (IV. MS). 

Ďalšie akcie:  

26.10 – Halloween 

6.11. – Študentská kvapka krvi  

16.11. – Imatrikulácie  
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Imatrikulácie 

Všetci vieme, že 17. november je veľmi úzko spojený so študentmi, preto je na 

našej škole zvykom, že 16. novembra majú naši prváci imatrikulácie. Druhýkrát sme 

sa stretli, vedenie školy, pedagógovia a žiaci, v Nájomnej jednotke, aby sme oficiálne 

privítali prvákov na našej škole.  

Imatrikulácie otvoril svojou 

hrou na gitaru Ing. Michal Mada, 

jeho španielske sólo bolo skvelé 

a spravilo skvelú náladu, ktorá nás 

neopustila počas celých 

imatrikulácií. 

 

 

Celým programom imatrikulácií nás sprevádzal 

ostrieľaný moderátor Tomáš Lisický (IV. B) a jeho 

šarmantná spolumoderátorka Veronika Valchoňová  (III. 

M). Po ich privítaní a predstavení prváckych triednych 

učiteľov, I. A - PaedDr. Peter Antala, I. B - Mgr. 

Katarína Hrnčárová, I. M 

- Mgr. Eva Stanová, I. S - 

Mgr. Barbora Lacenová, 

sa nielen prvákom 

prihovoril riaditeľ školy 

Ing. Jozef Gerhát. 
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 Po jeho príhovore nás odrovnal svojou hrou na gitaru Anton Klbik (II. B), 

slovami nebásnika: „sánka dole šéfe“.  

Po hudobnom čísle predstavila 

Alexandra Tomanová (IV. A) 

prvákom v krátkej prezentácii, čo ich 

čaká a neminie na škole, akých akcií a 

súťaží sa môžu zúčastniť, skrátka, že 

nebudú mať čas nudiť sa a popri učení 

ich čaká aj spoločenský program, do 

ktorého sa môžu aktívne zapájať.  

V hudobnom čísle pred a po programe 

prvákov sa predstavil svojou hrou na klavíri Filip 

Gerhát (IV.A), ktorý v sebe skrýva nielen odborný 

ale aj umelecký talent. O odbornom presviedča 

svojimi skvelými výsledkami na rôznych 

odborných súťažiach. O umeleckom zasa vieme, 

všetci, ktorí čítame školský časopis. Jeho hudobný 

talent vyvolal svetelné standing ovation. 
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Následne vystúpili so svojimi 

programami prvácke triedy. Prvá A si 

pripravila vtipnú scénku List synovi 

a jej zástupcovia nás presvedčili 

o svojom hereckom talente, a tiež že 

majú zmyslel pre humor a vedia si zo 

seba vystreliť 

 (hlavne matkin vkus v obliekaní - 

kárované ponožky v sandáloch ). 

Prváci z I. B museli výjsť na javisko 

všetci, aby podporili svojich štyroch 

spolužiakov, ktorí sa pokúsili 

„zahrať“ klasiku od Jána Botta - Žltá 

ľalia (snáď nám to slovenský velikán 

odpustí ).  

Študenti I. M nás zasa vyskúšali, či sú naše 

chuťové poháriky v poriadku, dobrovoľníci hádali 

zaujímavú kombináciu chutí: sardinky s nutelou, 

cesnak s čokoládou... medzi dobrovoľníkov sa 

zaradila aj Mgr. Szakállová, ktorá prvákom 

pripomenula, že na najbližšej angličtiny bude 

skúšať .  
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Najväčší aplauz získali žiaci I. S ktorí sa inšpirovali Baštrngovým MOR HO 

a prispôsobili ho svojej triede a ich vzťahu so žiakmi vyšších ročníkov, na záver svojej 

scénky nám predviedli tanečné vystúpenie, už teraz sa tešíme na stužkovú a ich 

tanečné kreácia . 

Potom prišiel na rad 

najdôležitejší bod imatrikulácií a to je 

študentská prísaha, ktorú prváci 

skladajú zástupcom odborov 

STROJÁRSTVO, MECHATRONIKA 

a ELEKTROTECHNIKA, po prísahe 

každý prvák dostal odznak s rokom ich 

imatrikulácie. 
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Na záver, keď už boli všetky formality splnené si študenti aj pedagógovia mohli 

vypočuť rockový koncert kapely, v ktorej hrajú aj študenti školy - Duty Adam (IV. B), 

Ďurina Andrej (IV. B),  Maťo Tomáš (IV. B) 

Za úspešný priebeh imatrikulácií patrí veľká vďaka PaedDr. Petrovi Antalovi, 

koordinátorovi ŽŠR SPŠSE, samozrejme, aj členom ŽŠR SPŠSE a všetkým 

dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. 

ĎAKUJEME! 

Mgr. Katarína Hrnčárová 
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Študentská kvapka krvi 

v SPŠSE Nitra 
Nitra, 6. novembra 2017 – V školskom roku 2017/ 2018, žiacka školská rada po 

piatykrát organizovala v Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej 

v Nitre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou, aktivitu Študentskej kvapky 

krvi. Darovanie krvi je v našej škole medzi študentmi natoľko populárne, že samotní 

študenti iniciujú organizovanie darcovstva krvi v škole. Naša škola je to miesto, kde sa 

z prvodarcov stávajú pravidelní darcovia krvi. 

Dobrovoľné darovanie krvi sme 

naplánovali na 6. novembra. Prišlo 53 

dobrovoľníkov, ochotných zapojiť sa do 

výzvy. Nálada bola ako každý rok 

výborná. Skúsení darcovia opisovali 

svoje pocity a zážitky, rozoberali témy 

krvných skupín a prvodarcovia ich počúvali popri čakaní na moment, kedy sa dostanú 

na rad. Aj zamestnanci Národnej transfúznej stanice prišli do dôverne známeho 

prostredia. Vedia, že doobedie, ktoré 

strávia na našej škole, bude príjemné 

a zároveň maximálne efektívne využité. 

Na obed sme mohli konštatovať, že 

celkovo bolo uskutočnených 43 odberov, 

čo znamená 19,35 litra darovanej 

najcennejšej tekutiny.  
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Už teraz sa tešíme na 

Valentínsku kvapku krvi vo 

februári a sme presvedčení, 

že počet dobrovoľníkov 

bude omnoho vyšší. 

V tomto čase bude na škole 

mnoho tretiakov, ktorí 

dovŕšia vek 18 rokov, čo im 

umožní rozšíriť rady dobrovoľných darcov krvi 

v našej škole. 

PaedDr. Peter Antala 

Koordinátor ŽŠR SPŠSE, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra 
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Modelárstvo 
Modelárstvo je v súčasnosti veľmi populárne hobby všade vo svete. Patrí medzi 

aktivity, pri ktorých sa človek dokáže zrelaxovať a “vyčistiť” si hlavu. Okrem toho 

prináša radosť z dobre vykonanej práce pri prezeraní si hotového modelu. 

Samozrejme, nie je to zadarmo. Modelárstvo vyžaduje hlavne trpezlivosť, pevné ruky, 

dobrý zrak, a ak chceme stavať na vyššej úrovni, tak aj nejaké tie “drobné” v 

peňaženke. 

V krátkosti opíšem priebeh stavby jedného z mojich modelov. Ide o nemecký 

druhovojnový protitankový kanón PaK 35/36 ráže 37mm. Výrobcom je japonská 

firma Tamiya. 

 Začal som zozbieraním a štúdiom 

rôznych podkladov (fotiek), ktoré 

zachytávajú kanón v rôznych situáciách. 

Premyslel som si, ako by mal môj model 

vyzerať a pustil som sa do práce. 

Najskôr som všetky rámčeky s dielmi 

odmastil v teplej mydlovej vode kvôli lepšej priľnavosti farby a lepidla v neskorších 

fázach stavby. Samotnú stavbu som si rozčlenil na niekoľko fáz: 

 

1. PODVOZOK S RADLICAMI 

Gumy pneumatík som nastriekal čiernym 

odtieňom antarcit (niečo medzi čiernou a 

odtieňom vyblednutej skutočnej pneumatiky). 

Tento odtieň dostali aj ostatné diely – spodný 

pancierový plát, kolesá, základ podvozku a 

radlice.  
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2. PANCIER S KANÓNOM 

Všetky diely som ešte na rámčeku nastriekal svetlou 

šedou, zameriavač matnou čiernou farbou. Nakoľko 

sa jedná o veľmi jemné diely, ich oddeľovaniu od 

rámčeku treba venovať veľkú pozornosť a pracovať 

opatrne. Oddelené diely som postupne zlepoval. Celú 

zostavu dielov som nechal viackrát poriadne 

preschnúť, aby sa mi neposunula geometria kanónu a 

štítu. 

 

3. Obsluha je zložená zo štyroch figúr (veliteľ, strelec, nabíjač, zásobovač 

munície). Jednotlivé časti figúr som spolu zlepil a miesta, ktoré k sebe “nelícovali” 

dokonale, som zatmelil. Aby farba uniforiem nebola príliš tmavá, zjednotil som ju 

vrstvou bielej matnej farby. Do 

záhybov vytvorených látkou 

uniformy som naniesol tzv. tiene 

(základná farba je čierna). Týmto 

som rozbil farebnú jednoliatosť 

povrchu a naznačil tiene vytvorené v 

daných záhyboch. Všetky ostatné 
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detaily (hodnosti, náplecníky, pracky, “orlice”, symboly na helmách) som farbil od 

ruky štetcom.  Tieto detaily vyžadujú pevnú ruku, pretože výložka s hodnosťou v 

mierke 1/35 je veľká cca 2x1 mm. 

4. Podstavec má predstavovať poľnú cestu kdesi v Sovietskom zväze začiatkom 

augusta 1941. Na základ diorámy som použil styrodur vyrezaný do tvaru cesty. Ten 

som vložil do formy a zalial hustou sadrou. Celý komplet som ešte “za čerstva” 

posypal veľmi jemnou zeminou zo záhrady. Po zaschnutí som celý odliatok vybral z 

formy a zafixoval lakom. Na to prišla ešte jedna vrstva zeminy, ktorú som tiež fixoval 

lakom. Ako vertikálny prvok diorámy som zvolil strom. Jeho základ som vyrobil zo 

stočených drôtov, ktoré som pokryl vrstvou tmelu a vytvoril štruktúru kôry. Vzhľad 

obhoreného stromu som docielil nie ohňom, ale detailným nanášaním farieb. Na 

vytvorenie sena som použil vlákna z lykového motúzu, ktoré som nafarbil a 

zakonzervoval lakom. 

Posledným krokom je patina. 

Ako prvé prišli na rad filtre (jemne 

menia odtieň a vzhľad farby pod 

nimi). Biely na vytvorenie vyblednutej 

farby hlavne v stredoch väčších plôch, 

prachový na naznačenie zájdeného 

povrchu. Ďalej som pokračoval washom (zvýrazní 

priehlbeniny, špáry, …). Zriedený tmavý wash som naniesol hlavne okolo nábojov 

kolies a na štít kanónu. V tomto stave som model zafixoval matným lakom. Po 

preschnutí som aplikoval pigmenty (jemný prášok podobný prachu), ktorými som 

naznačil zaprášené kolesá, podvozok, čižmy vojakov a ďalšie detaily. Potom prišli na 

rad odreniny “až na kov” vytvorené pomocou grafitu z ceruzky,  hrdzavé stečeniny 

namaľované štetcom a začmudené ústie kanónu. Úplne nakoniec som model ešte raz 

prestriekal matným lakom. 
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 Po dokončení modelu som sa rozhodol, že ho prihlásim do 

modelárskej súťaže Cena primátora mesta Nitra 2017. 

Moje vynaložené úsilie bolo odmenené medailou a 

uznaním novozámockého modelárskeho klubu.  

 

 

 

Dávid Jozef Macko II. M 
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Jednotvárnosť modernej 

hudby 
 

 Hudba je v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou všetkého okolo nás. 

Reklamy, rádiá, televízia, posilňovňa, váš mobil - všade hudbu nosíme so sebou. No 

kedy ste sa vážne započúvali do textu? Kedy ste sa naposledy zamysleli nad jeho 

významom? Kedy ste si naposledy vypočuli album? Aká pesnička je vlastne vaša 

obľúbená?   

 Nie je žiadnym tajomstvom, že hudba sa za posledných desať rokov rapídne 

zmenila. Pop vymenila elektronická hudba, rap zase vystriedal trap (rapovanie 

zmiešané s elektronickými beatami). Metal bol vysunutý takmer na kraj a okrem 

stálych fanúšikov na koncerty chodí čím ďalej tým menej ľudí. Hudba sa mení, a s ňou 

aj obsah textov. Alebo nie? 

 Je ľahké kritizovať umelca za jeho texty. Pamätáte sa na časy, keď boli umelci 

kritizovaní za to, že používali “ghostwriterov“? Ak teda nebolo na albume uvedené, že 

im niekto s textom pomáhal. Ako však v dnešnej dobe zistíte, kto píše komu texty? 

Digitálna hudba je dnes štandardom a CDčká, pásky a platne sú už len pre zberateľov 

alebo skalných fanúšikov, a nezvykne sa uvádzať, kto na albume spolupracoval. Za 

názov pesničky sa napíše Prod. alebo Feat. A nič viac sa o pesničke nedozviete. A ak 

máte šťastie, tak to nájdete v popise pesničky na YouTube. 

 Umelci teda ľahšie zataja “ghostwritera“. Títo ľudia sa však písaním pesničiek 

pre umelcov živia, a tak sa dosť často stáva, že malá skupina ľudí je zodpovedná za 

väčšinu textov. Vysvetľuje to všetko - prečo má väčšina dnešných pesničiek rovnaké 

témy o láske a prečo majú rapové texty hedonické témy. Keď si teda prečítate texty od 

viacerých rôznych umelcov, dostanete pocit, že to písal ten istý človek.  
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 Kedysi ste podľa celkového zvuku vedeli určiť, o ktorého interpreta ide. Dnes 

by ste nevedeli rozoznať od seba dvoch rozdielnych raperov alebo Djov. Nechcem 

však len nadávať, lebo sám viem, aké ťažké je vytvoriť originálny zvuk a text 

pesničky. 

 Dnešní začiatočníci to majú ťažké, keďže ľudia si zvykli na zabehnutých 

interpretov a nové kapely a umelcov sa im nechce hľadať. Pozornosti sa nováčikom 

dostáva oproti minulosti žalostné minimum. Pred rokom 2000 boli šance na úspech 

minimálne, ale každý ich mal rovnaké. Vtedy rozhodoval talent a schopnosti umelca, 

nie to, koľko úprav hlasu bolo použitých naraz.  

 Dnes úspech hudobníka určuje to, aké sú trendy a 

kedy sa rozhodne “preraziť“. A trendy sa menia; nie 

pomaly, ale ani rýchlo. Túto zmenu trendov môžeme 

spozorovať takmer u každého populárneho žánru hudby 

- pop, elektro a rap. V rape sa kedysi určovala kvalita 

podľa textov a beatov, dnes sa určuje podľa toho, koľko 

žien a drahých vecí bolo použitých vo videoklipe a kto 

sa vie viac vytiahnuť pred fanúšikmi. V pope sa určuje 

kvalita podľa inštrumentálu a hlasu, texty sa zasekli v 

roku 2005. Či je elektro dobré sa určuje podľa toho, aké 

basy má pesnička.  

 Z toho vyplýva, že na úspechu sa podieľajú najviac beaty, nie umelec. Kto však 

stojí za úspechom? Za úspechom stoja poslucháči. To my si vyberáme, čo počúvame, 

to čo počúvame, určuje to, čo bude v budúcnosti populárne, dávame hudobníkom 

popularitu pozretiami na YouTube. To my môžeme za to, že je moderná hudba taká 

jednotvárna. Zvykli sme si na rovnaké témy a prestali sme objavovať nové veci. A 

hudobný priemysel sa našim potrebám prispôsobil. Ak teda chceme zmeniť hudbu, 

musíme dať šancu nováčikom. A keď tí, čo tvoria hudbu uvidia to, že je publikum 

náročnejšie, uvedomia si, že nestačí len upraviť hlas, ale že treba mať talent. 

Dávid Novotný, III. A  
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Leto u Slávika 
Aby bolo jasné - Slávikom v nadpise nemyslím ani spevavého operenca, ani porotcu 

televíznej show Československo má talent. Pán Slávik v tomto článku je majiteľom 

jednej z najdlhšie existujúcich a najskúsenejších autoškôl v Nitre a na konci minulého 

školského roka prišiel na našu školu s istou ponukou. Ponúkol našim žiakom letný 

trojmesačný kurz za dosť výhodnú cenu v dobe, keď sa “čipovanie” v autoškolách 

stávalo postupne realitou a ceny kurzov stúpali aj o niekoľko stoviek eur. Ja som jeden 

zo študentov, ktorí túto ponuku prijali a od novembra som aj ja hrdým držiteľom 

vodičského oprávnenia skupiny B. 

Kurz začal v polovici mája zdravotnou prípravou na Červenom kríži - o 

poschodie vyššie nad priestormi autoškoly. Nasledovali teoretické hodiny, ktoré sme 

si vopred naplánovali. Rozvrh hodín sa tvoril tak, aby vyhovoval čo najväčšiemu 

počtu ľudí v skupine. Každý týždeň sme mali tri trojhodinové lekcie, čo síce viedlo 

niektorých prítomných k spánku, avšak tým skôr sme mali za sebou požadovaných 32 

hodín teórie. Podľa môjho názoru inštruktor nebol nezáživný a všetko nám vedel 

vhodne (a často aj vtipne) vysvetliť. Dodnes mi v hlave rezonuje jedna z jeho 

múdrostí: “Od chvíle, keď dostanete vodičák, budete jednou nohou v hrobe a druhou v 

base.” Aj pri mojich zatiaľ skromných skúsenostiach v premávke môžem povedať, že 

nebol ďaleko od pravdy.  

Po teórii si musia všetci žiaci prejsť šiestimi hodinami na trenažéri, ktorý je 

predraženým certifikovaným výrobkom z roku 2007. Používa interiér vozidla Škoda 

Felicia a počítačovú simuláciu, ktorej grafika by sa dala zaradiť niekde na začiatok 

tohto storočia. Aby toho nebolo málo, pozerať sa môžete len priamo vpred alebo do 

spätných zrkadiel. V praxi to znamená, že som mal absolútne nulovú predstavu o 

polohe môjho “auta” v priestore a v každej zákrute a na každej križovatke ma počítač 

kritizoval za prejdenie do protismeru. Neviem presne, čo ma mal trenažér naučiť, ale 

pravdepodobne mu to nevyšlo. Nechápte ma zle, nehovorím, že je to chyba autoškoly 

- lepšia náhrada za tento skvost slovenskej technológie proste neexistuje. 
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Všetko sa však napravilo, keď som prvýkrát 

sadol s inštruktorom do ozajstného auta. Konkrétne to 

bola Škoda Fabia s motorom 1.2 HTP. Viem, že 

verejnosť má voči tomuto motoru isté výhrady, ale 

môžem povedať, že v meste je tento trojvalec úplne 

postačujúci. Autoškola Slávik má momentálne tri 

(možno už aj štyri) vozidlá tohto typu, aj keď s 

rôznymi rokmi výroby. Pán Slávik nám prezradil, že to 

má uľahčiť prácu študentom, keby napríklad robili skúšku v inom aute, než v akom 

jazdili počas kurzu.  

Po úvodných dvoch hodinách jazdenia dookola po cvičisku začali hodiny v 

premávke. Inštruktori, s ktorými som jazdil boli vcelku milí, chápaví a skúsení ľudia, 

ktorí ma za moje omyly nekritizovali viac, ako bolo nutné. V autoškole nikto nie je 

neomylný a aj ja som si narobil peknú zbierku chýb. Dôležité je však, že ma na každú 

chybu upozornili, aby som sa mohol nad ňou zamyslieť a hlavne postarať sa, aby sa už 

nikdy neopakovala. V premávke som odjazdil približne 30 vyučovacích hodín. 

Ku koncu kurzu som sa vrátil na cvičisko, kde však pribudli prekážky v podobe 

oranžových kužeľov. Musel som sa naučiť precízne medzi nimi manévrovať a 

parkovať - cúvaním - pozdĺžne aj priečne. Aj toto boli schopnosti, ktoré som musel 

neskôr preukázať na skúšobnej jazde. 

Dňa 10. októbra som sa dostavil na záverečné skúšky. S miernou dávkou stresu 

a menšími chybičkami sa mi však podarilo skúšku spraviť a o necelý mesiac som 

dostal svoju vysnívanú ružovomodrú kartičku. Myslím si, že letný kurz je pre 

študentov našej školy ideálny, pretože naša škola uvoľňuje žiakov iba na záverečné 

skúšky, nie však na bežné hodiny. Myslím si, že pre tých z vás, ktorí hľadajú vhodnú 

nitriansku autoškolu, by bola Autoškola Slávik vynikajúcim výberom. Je dosť možné, 

že na jar sa u nás pán Slávik objaví zas. 

Filip Gerhát, IV. A  



 
 

~ 21 ~ 
 

Veľký deň štvrtákov 
V živote každého študenta je deň, ktorý si veľmi dobre zapamätá. Áno, je to je práve 

stužková, ktorá v mnohých prípadoch spojí aj rozvrátený kolektív, či ešte viac ho 

upevní. Prípravy na tento veľký deň trvajú zvyčajne dlho, a keď sa všetko podarí, tak 

je to nádhera. Je to taktiež deň, kedy sa menia aj tí najväčší ignoranti módy na tých 

najväčších fešákov .  

Stáli sme sa v rade, nastúpení, s odhodlaným výrazom sme sa rozhliadli po sále 

a hostia sa pozerali, ktorý z tých „mojich chalanov“ je najväčší fešák. Rodičia 

a partnerky samozrejme tvrdili, že práve ten ich je najkrajší . 

Po slávnostnom ostužkovaní a chutnej večeri nás čakala tá najväčšia výzva. 

Bolo treba zabaviť hostí tým najlepším, čo sme ako škola plná chalanov dokázali 

pripraviť.  

Všetko odštartovalo vystúpením šikovných poledance tanečníčiek, myslím, že 

tie dokázali ohromiť nejedného muža či chlapca  . 

Neskôr sa ujal pódia pán profesor Mada a rozbalil to tak, že zdvihol zo stoličiek 

nejedného z nás. Pre mňa osobne to bol spolu s ostužkovaním jeden z najlepších 

momentov tohto veľkého dňa.  

Ľudia sa zabavili, cítila som vďaku k rodičom, učiteľom a kamarátstvo ku 

spolužiakom.  

Samozrejme zábava a tancovačky pokračovali až do rána .  

Aj napriek drobným problémom, ktoré sa vyskytli, si myslím, že naša stužková 

bola úžasná a prajem každému, aby ju mali aspoň tak dobrú, ako sme ju mali my . 

 Alexandra Tomanová, IV. A 
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Výlet do Tatier 
 

Všetci už iste viete, že III. S bola na školskom výlete vo Vysokých Tatrách. 

Výlet sme plánovali už minulý školský rok, ale nevyšlo nám to. Tento rok však áno . 

Vyrazili sme v nedeľu ráno z Nitry, odkiaľ nás vlak zobral do Leopoldova. 

Z Leopoldova sme cestovali naprieč celým Slovenskom do Popradu, nad ktorým sa 

pýšili mohutné hory, Vysoké Tatry. V Poprade sme prestúpili na vláčik do Veľkého 

Slavkova, kde sme boli ubytovaní v rezorte Aplend Veľký Slavkov. Bývali sme 

v malých domčekoch uprostred krásneho areálu s výhľadom na najvyššie vrcholy 

Tatier. Po ubytovaní a krátkom odpočinku sme išli do Tricklandie v Starom 

Smokovci. Tricklandia je zábavné miesto plné trick artu a optických ilúzií, kde môžete 

hľadať cestu von zo zrkadlového bludiska alebo prejsť cez antigravitačné miestnosti, 

ktoré boli podľa nášho názoru najlepšie. Po hodinovej voľnej prehliadke mesta sme 

išli naspäť do chatiek. Večer sme mali opekačku. 

Na druhý deň bola naplánovaná ranná túre 

a večerný relax v AquaCity Poprad. Hneď zrána nás 

odviezol vláčik do stanice Popradské Pleso, kde 

vystúpili spolu s nami aj turisti, nás najviac očarili 

mladé Nemky. Spolu s nimi sme stúpali naprieč krásnou 

prírodou k nášmu cieľu. Každý šiel svojím vlastným 

tempom, nemuseli sme sa naháňať. Počas výstupu sme 

odbočili na symbolický cintorín padlých horolezcov, 

ktorí sa z hôr už nikdy nevrátia. Takýto cintorín nikto 

z nás ešte nevidel. Farebné kríže, pamätné tabule 

zavesené na skalách a malá kaplnka uprostred 

malebných skál, s výhľadom na uchvacujúcu prírodu... 

Po chvíli sme dorazili na Popradské pleso, krásne 

jazero, na ktorého  hladine  vidíte odraz zasnežených vrcholov skál. Po výdatnom 
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obede na jednej z chát sme 

pokračovali cez kamenisté „schody“ 

na Štrbské Pleso. Postupovali sme 

ďalej a vyššie. Čím vyššie sme boli, 

tým bolo počasie krajšie a výhľad 

na prírodnú scenériu úžasnejší. 

Stretávali sme veľa turistov, ktorých 

sme zdravili nielen slovenčinou. Zo Štrbského Plesa sme sa vrátili vlakom na krátky 

oddych späť do chatiek.  

Večer sme vyrazili do AquaCity Poprad. Nikto z nás 

nepredpokladal, že tam bude tak málo ľudí, čakali nás 

prázdne vírivky, sauny a bazény. Užili sme si kúpanie 

a leňošenie pod jasnou tmavou oblohou. Najviac sa nám 

páčila laserová šou. Unavení, ale spokojní sme sa vrátili do 

chatiek.  

Posledný deň bol pre nás najťažší, lebo sme museli 

odísť z miesta, kde nám bolo výborne a každý z nás by tam 

rád ostal ešte dlhšie. 

Na záver by sme sa chceli poďakovať našej triednej profesorke Ing. Alene 

Róžovej a jej kolegyni Mgr. Janke Gromanovej. Triednej, že nám vybavila zadarmo 

cestovanie vlakom, lacnejší vstup do AquaCity a obom profesorkám najmä za 

prejavenú dôveru, že si zobrali takú veľkú zodpovednosť za 21 chalanov. 

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme a veríme, že zase aj nabudúce .  

 

III. S 
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Ginko Biloba 
V Japonsku, Číne a Kórei je ginko posvätné, tradične sa vysádzalo v okolí 

chrámov (všetky exempláre vysadené v Európe pochádzajú zo stromov 

východoázijských kláštorných záhrad).  

Liečivé účinky ginka využívala čínska medicína už od pradávna. Zistilo sa, že 

výťažok z Ginka obsahuje látky ginkgolides, ktoré sa nenachádzajú v žiadnej inej 

rastline, čo ho robí jedinečným. Je zdraviu prospešné, keďže má ochranný účinok na 

bunky ľudského organizmu. Používa sa pri pľúcnych chorobách, problémoch kože, na 

zlepšenie krvného obehu. Ginko biloba má množstvo preventívnych účinkov. Zlepšuje 

krvný obeh, zabraňuje vzniku krvných zrazenín, upravuje nepravidelnú činnosť srdca 

a normalizuje krvný tlak. Je výbornou prevenciou infarktu myokardu a mozgových 

príhod. Navyše pomáha pri chorobách priedušiek, pľúc a astme.  

Ginko sa vyznačuje mimoriadnou 

odolnosťou voči klimatickým zmenám a 

prírodným vplyvom. Je imúnny voči 

hubám, plesniam, či priemyselným 

exhalátom. Nájdete ho hlavne v Japonsku 

a na malom území v Čechách, kde je 

vysádzaný ako okrasný strom v parkoch. 

Dorastá až do výšky 40 metrov a dožíva 

sa stovky rokov, niekedy aj 2 000 rokov. 

Túto zázračnú rastlinu si môžete vypestovať aj doma. 

Erik Pucher, III. M 
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DEAR DIARY I. 
Po naozaj dlhom čase som musela prispieť takýmto článkom. Mám veľa zážitkov 

a objavov, ktoré by som chcela s Vami zdieľať.  

Možno toto bude taká menšia výzva pre vás, ktorí to čítate. Skúste sa podeliť aj vy 

s nami o svoje objavy, zážitky či skúsenosti. Myslím, že by z tohto bola skvelá séria 

článkov. 

 

NOVEMBER FAVORITES  

Seriál 

Mnoho z mojich spolužiakov to vie, ale ja som naozaj veľmi veľký milovník seriálov. 

Bohužiaľ, teraz kvôli časovej vyťaženosti nemám toľko času na sledovanie, ale 

v novembri som si stihla pozrieť takmer celé Stranger Things a poviem vám, je to 

dokonalý seriál. 

Priznám sa, že na odporučenie niekoľkých ľudí som si ho dávnejšie pozrela. Videla 

som možno dva diely a nechápala som, čo na tom všetci vidia, a prečo to má taký 

„hype“. Teraz v novembri som mu dala znova šancu, pretože už som fakt nemala načo 

pozerať. 

Takže, pokiaľ ho nepoznáš, určite mu daj šancu . 



 
 

~ 26 ~ 
 

Kniha 

Popravde som človek, ktorý nemá rád jeseň ani zimu. Je však jedna vec, ktorú 

milujem na tomto ročnom období (okrem pozerania seriálov) a to je, keď ležím 

v posteli so šálkou zeleného čaju a čítam nejakú dobrú knižku.  

Tento november je to kniha Klamári od E. Lockhartovej. 

O čom to je? 

Významná rodina Sinclairovcov prichádza každé leto na svoj súkromný ostrov pri 

Massachusetts, aby tam trávila prázdniny. Rok čo rok sa tak stretávajú aj štyri 

spriaznené duše, sesternice Cadence a Mirren, bratranec Johnny a Gat. Gat nepatrí do 

rodiny, čo mu hrdí Sinclairovci dávajú pocítiť. Rodina štvoricu nazýva Klamári. Sú v 

rovnakom veku, a keď sa stretnú, robia len zle.  

Počas pätnásteho leta sa na ostrove stane nehoda. Cadence nájdu na pláži takmer bez 

života. Keď sa po čase preberie v nemocnici, na nič si nepamätá. Nikto z rodiny jej 

nechce prezradiť, čo sa vlastne stalo, a nasledujúci rok jej zakážu vrátiť sa na ostrov. 

Cadence trpí príšernými migrénami, jej najvernejšími priateľmi sú lieky proti bolesti. 

Píše Klamárom e-maily, posiela pohľadnice, no ani od jedného nedostáva odpoveď. 

Dokonca ani od Gata, s ktorým sa do seba zaľúbili. Čo im spravila, že na ňu 

zanevreli?  

Začiatkom sedemnásteho leta sa dostáva na ostrov opäť a Klamári ju privítajú s 

úsmevom, akoby sa nič nestalo. No ani zďaleka to nie je pravda... 

 

Takže chaloši, keď sa nudíte, tak nemusíte stále len hrať hry, zoberte do ruky nejakú 

knihu, nemusí to byť práve povinná literatúra, alebo táto moja.  

Čítaniu by ste mali venovať viacej času, pomôže vám to v čitateľskej gramotnosti, čo 

sa vám môže byť užitočné pri maturitách. Verte mi, viem o čom hovorím. 
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Mesto a miesto 

V tejto sérii nesmiem zabudnúť na miesta či mestá. Hodím 

vám sem tipy hneď na obe . 

Budú zimné prázdniny a pokiaľ sa budete nudiť - máte 

vlaky zadarmo. Bolo by škoda nevyužiť to na nejaký výlet. 

Čo takto Trenčín? 

Navštívila som ho len 

nedávno, a poviem 

vám určite to je jedno 

z najkrajších miest. 

V zime môže byť ešte krajší.  

Pokiaľ sa vám nechce nikam chodiť, zabehnite aspoň do Caffe Platan na výbornú 

kávu či zákusok. Lepšiu kaviareň v Nitre nenájde .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dúfam, že cez prázdniny budete mať aj vy kopec 

zážitkov, o ktoré sa budete chcieť podeliť a vznikne 

DEAR DIARY II.  

Alexandra Tomanová, IV. A  
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Jeseň 
Krása, červeň listov, slnko, čerstvý vzduch. 

Všetko je pekné, no má to aj temné stránky. 

Čo neumrelo robí veľký hluk, 

a odlietajú aj škovránky. 

No jeseň nemusí nastať len pred koncom. 

príde znenazdania, ani nezbadáš, 

ako zastane ti pred domcom 

a ty ani nevieš, čo hľadáš! 

 

Smútok, ako jesenné hmly 

vystrieda čakanie a dlhý čas, 

kde nie je vánok a žiadne hry, 

nepočuješ nikoho vľúdny hlas. 

Keď nebaví ťa život - veď je jeseň, 

keď život by si si chcel vziať, 

a rozmáha sa v tebe táto pleseň, 

no stále nevieš, prečo si ho vziať? 

 

Počkaj! To, čo platí v prírode, 

neplatí vždy v živote. 

Nepríde zima vždy po jeseni, 

občas sa vyčasí a všetko sa zmení. 

Mnohokrát sa stane, že preskočí sa zima, 

a ty neskončíš v jame a na tebe hlina. 

Marek Porubský III. M 
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