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Milí čitatelia. 
  
    
Už je to tak, že vždy, keď sa niečo končí, iné sa začína. Opustili nás štvrtáci a pomaly 
končí školský rok. Posledný júnový deň dostanete vysvedčenie, ktoré odzrkadlí vašu 
prácu a začínajú sa tak dlho očakávané prázdniny.  
 
 
   V minulosti, ale aj dnes platí: „ Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko! Neohneš ma 
mamo, keď ja budem Jano!“ Milí žiaci, nechajte sa teda „ ohýbať.“ Nie palicou, ale slovom. 
    Práve to SLOVO chcem zdôrazniť! Určite ste si všimli, že tento rok vyšiel časopis iba 
dvakrát. Príčinu by mal hľadať každý v sebe. Časopis je váš a vy by ste sa mali snažiť 
uverejniť v ňom, čo vás trápi, čo vás zaujíma, čo by ste chceli zlepšiť, aby sa vám na škole 
páčilo. Veď slovo má v dnešnom svete obrovskú váhu. 
 
   O chvíľu sa rozbehnete na prázdniny užívať si slnko, vodu, priateľov, alebo si zarobiť 
nejaké peniažky. 
 
   Dávajte si na seba pozor a nezabudnite, že aj počas prázdnin ste žiaci našej školy. 
Prajeme vám príjemné prázdniny a tešíme sa na stretnutie v septembri so skvelými 
nápadmi na tvorbu časopisu..  



Exkurzie na škole 

Je  najväčším  archeologickým  nále‐
ziskom v Rakúsku a jedinečným stre‐
diskom  antickej  kultúry.  Od  40. 
rokov  1.  storočia  bolo  rímskym 
sídlom. Pôvodne  to bola  len  stavba 
z dreva,  ktorá  sa  v priebehu  storočí 

postupne menila. Delila sa na vojenské a civilné mesto. 
Patrilo k opevneniu, ktoré malo chrániť hranice Rímskej 
ríše.  Jeho  hlavnou 
úlo‐hou  bolo 
chrániť  strategický 

prie‐chod 
Jantárovej  cesty  cez  Dunaj.  V tomto  archeologickom 
parku  je  možné  navštíviť  múzeum  a amfiteáter  pod 
holým nebom. 

 

Tak ako po  iné roky, aj tento rok 
sa  žiaci  našej  školy  zúčastnili 
akcie  Dni  BILOLIFE  organizované 
spoločnosťou  Biolife  spol.  s r.o. 
v Galante.  Táto  spoločnosť 
pôsobí  na  trhu  už  od  roku  1993 
a je  zameraná  najmä  na  predaj 
a servis  poľnohospodárskej 
techniky.  Dozvedeli  sme  sa  veľa 
zaujímavostí  o  najmodernejších  poľnohospodárskych 
strojoch  John  Deere,  Claas,  JCB.  Ich  najmodernejšia 
výbava  je  až  neuveriteľná. Napríklad    taký  traktor  John 
Deere stojí niekoľko tisíc eur. 



 Všetci  automobiloví  nadšenci  sa  po 
roku  zúčastnili  na  28.  ročníku 
bratislavského  autosalónu.  
Bratislavs‐ký  autosalón, 
najprestížnejšia  auto‐mobilová 
udalosť roka nielen na Slovensku, ale 
aj  v stredoeurópskom  regióne,  pod 

jednou  strechou naservírovala všetkým milovníkom áut  skvelú prehliadku automobilov. Zastúpenie 

značiek  bolo  takmer  kompletné.   Autosalón  tento  rok  hostil  50  značiek. Výnimkou  je  len  Ford, 
Subaru, Seat a Volvo. Pod  jednou strechou na výstavisku  Incheba sa odprezentovalo viac ako 80 
výstavných premiér.  

  Hlavnými zaujímavosťami bol superšport Mercedes AMG Project One, z ktorého vznikne iba 
99 kusov a limitovaná séria sedanu Jaguar XE SV Project 8 s 592‐koňovým osemvalcom pod 
kapotou.  Premiéru  zažili  aj  novinky  vyrábané  na  Slovensku,  ktorými  sú  Kia  Ceed  a 
Volkswagen Touareg. Návštevníci si mohli prezrieť aj čerstvé novinky z autosalónu v Ženeve. 

 

 
 

 



Anglické divadlo  v Senci  

Pozreli sme si zábavno‐vzdelávacie predstavenie v anglickom 
jazyku. Mali sme možnosť otestovať naše jazykové znalosti. 

 

Všetky  triedy  sme  sa  zúčastnili 
odbornej konferencie Soitron Tech 
Day.  Pre  všetkých  účastníkov  bol 
pripravený  bohatý  program  plný 

išpirácií  zo  sveta  IT.  Ústrednou  témou  bola 
digitalizácia. Vypočuli  sme  si prednášky na  témy 
z oblasti  IoT,  IT  bezpečnosti,  automatizácie, 
hybridného cloudu a networkingu. Ako odmenou 
nám bola možnosť vyskúšať  si množstvo hier na 
vlastnej koži.  

 

 

Hlohovec patrí k malému počtu miest na Slovenku, kde sa nachádza hvezdáreň a planetárium. 
Observatórium má  k  dispozícii  prístrojovú  techniku  na  veľmi  dobrej  úrovni,  patrí  k  nej  aj 
druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku.  
Krásy  nočnej  hviezdnej  oblohy, 
odborný  výklad  a sledovanie  slnka 
v špeciálnom  ďalekohľade  nám  spe‐
strili  predpoludnie  a obohatili  nás 
o nové poznatky. 



Imatrikulácie 

 

Bol novembrový piatok, vonku bolo šero a popŕchalo, mali sme mať hodinu dejepisu. 

Prišla za nami pani učiteľka a namiesto do triedy nás odviedla do spoločenskej miestnosti . Tu 

na nás čakali netrpezliví štvrtáci a my sme prekonali taký menší šok, keď sme zistili, že sa máme 

zúčastniť pripravovaných imatrikulácií. Pri vstupe si nás štvrtáci pekne „označili“ -  rúžom na 

pery nám nakreslili na líce srdiečko a svoju triedu .  

Keď sme sa dostali dnu 

a sadli si na pripravené stoličky, 

oboznámili nás s nasledujúcim 

programom. Mali sme plniť 

rôzne úlohy a ukázať našu 

odvahu, obetavosť a schopnosť 

spolupracovať. Tým sme sa mali 

začleniť medzi „plnohodnot-

ných“ študentov našej školy.  

Nám sa však  tie úlohy veľmi plniť 

nechcelo...  

Prvá úloha nebola až taká 

zlá, dokonca bola veľmi vtipná. Mali sme si navzájom prasknúť  balón ,ktorý nám šnúrkou 

zaviazali okolo pásu.  Spolužiaci Richard a Laco sa veľmi intenzívne pokúšali prasknúť  balón za 

pomoci ich kolien, no potom prišiel nápad, že si naň môžu sadnúť ... smiali sa nám všetci ... 

V ďalšej  úlohe  musel  Alex  nakŕmiť Patrika jogurtom. To mi prišlo také „milé“, boli 

šikovní  a ani sa nezababrali. Všetci sme im hlasno zatlieskali. 

          Na rad prišli Adam  a René .  Postavili sa pred nádobu s vodou, v ktorej plávali broskyne. 

Oni ich mali vyberať  pusou. Naši 

spolužiaci to zobrali veľmi akčne, 

pretože sa šmarili do tej nádoby, až 

sa z nej aj trocha vody vylialo. 

Všetkých pobavilo, keď  René ešte 

Adamovi vopchal hlavu do nádoby 

s vodou. 

 

 



Ďalšia úloha bolo obkresľovanie tela na veľký papier. Jeden z dvojice si ľahol na zem 

a druhý súťažiaci mal obkresliť obrysy jeho tela.  Pointou bolo, že fixku držal v ústach. Bol  to 

súboj medzi dievčatami a chlapcami. Dievčatá vyhrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakoniec  nás čakali stoličkový tanec ( z hry sme povypadávali s veľkou radosťou) a mini-

prekážkový beh ( ten sme zvládli všetci bez ujmy na zdravý). 

Ako úplnú bodku za našim úsilím dostať sa do študentskej komunity sme museli ako 

prípitok vypiť „špeciálny študentský nápoj“ a sľúbiť, že budeme robiť len dobré meno svojej 

škole. Za odmenu sme dostali imatrikulačnú listinu a vychutnali si dlhý potlesk obecenstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všetci sme vďační, že nás prijali do kolektívu a že sme pobavili vás ale aj nás.  Ďakujeme!  

 

      Alexandra Somogyiová, I.C 

 



Mikuláš na našej 

škole  
 

 

 

 

 

6.12. nás navštívil Mikuláš, tak isto ako každý rok. Hovorí sa, že Mikuláš dáva odmenu iba 
tým, ktorí si to zaslúžia. Ale ten náš ju dal všetkým. Asi sme si ju všetci zaslúžili. Dúfam, že sa 
táto tradícia  bude na našej škole dodržiavať aj naďalej.    

                                           Patrik Porubský, I.B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mikuláš v škôlke 
Žiaci III.S. triedy si dňa 6.12.2017 v rámci cvičnej firmy spravili menší výlet s prekvapením pre 
deti  v Materskej  škôlke  v Bernolákove.  Spoločne  si  pripravili  program  pre  najmenších 
a Mikuláš v podaní Patrika Cibulíka  si vypočul od nich pekné básničky a pesničky. Deti boli 
veľmi  zlaté  a zarecitovali  básničky  aj  anjelom  a čertom. Anjelmi  boli  Petra Bugyiová  a Zita 
Škaláková  .  Naopak  čertmi  alebo  čerticami  boli  Diana  Vinczeová,  Renáta  Dömötörová 
a Dominika Oravcová. Mali sme so sebou aj jedno milé zvieratko, soba. Za soba sa prezliekla 
Lucia Šípková. Deti dostali jablko, cukríky a aj čokoládu. Mikuláš  a anjeli ich  potešili, nepáčili 
sa im však  čerti. No neskôr, 
keď  sme  sa  s nimi  hrali 
a tvorili  v rámci  tvorivých 
dielní,  nevedeli  sa 
vyrozprávať.  Boli  aj  veľmi 
šikovné  a  zručné.  
Veľmi ťažko  sa  s nám  lúčilo.              
Patrik Cibulík, lll.S  



Vianočné  trhy  majú  v Európe  tradíciu  dlhú  niekoľko  storočí,  ich  začiatky  siahajú  až  do 
neskorého  stredoveku  v ne‐
mecky  hovoriacich  krajinách. 
Pôvodne  to  boli  čisto  cirkevné 
sviatky  spojené  s predajom 
sakrálnych  predmetov,  vianoč‐
ných  suvenírov  z vosku  a me‐
doviny  a  slúžili  k zásobovaniu 
jedlom  a oblečením.  Dnes,  
v čase adventu, slúžia nielen na 
nákup  darčekov  pre  svojich 
blízkych  ale  hlavne  na  stretá‐
vanie sa s priateľmi. 

 

Usporiadanie  vianočných 
trhov sa stalo  tradíciou aj 
na  našej  škole.  Keďže 
Vianoce  sú  sviatkom 
družnosti,  spojili  sily  prvá 
a druhá  skupina  našej 
triedy a pripravili sme pre 
žiakov  našej  školy  rôzne 
vianočné  dobroty  –  ša‐
mrole,  sušienky,  keksíky, 
muffiny,   pizových  slimá‐
kov a vianočné ozdoby na 
stromček,  farebné  sviece, 
vianočné  svietniky,  ikeba‐

ny a vence. Ako počas každých vianočných trhov, nesmeli chýbať ani oplátky. 

Lucia Šípková, lll.S 



Dávať a prijímať lásku je zmyslom života každého z nás.  
14.  február  je  deň,  kedy  oslavujeme 
sviatok  všetkých  zamilovaných.  V súčas‐
nosti  sa  stal  jedným    z najobľúbenejších 
sviatkov  najmä  mladých  ľudí.  Ľudia  sú 
vďaka  tomuto  sviatku otvorenejší a viac 
prejavujú  svoju  lásku,  či  náklonnosť  k 
iným.    Tento  deň  nie  je  len  sviatkom 
zamilovaných,  ale  aj  sviatkom  priateľ‐
stva.  Aj  preto  sa  milým  úsmevom  na 
tvári  a  pekným  prianím  obdarúvame 
kvetmi, sladkosťami či inými maličkosťami a stretávame sa na romantických miestach. 

My žiaci lll.S sme sa rozhodli v rámci predmetu cvičnej firmy osláviť tento sviatok na našej škole 
predajom milých Valentínok, ktoré si naši žiaci mohli kúpiť pre svoju polovičku. 

P.S. V kútiku duše veríme, že budúci rok bude tento deň zorganizovaný tak ako po minulé roky. 

Petra Bugyiová, lll.S 

  
 



 
 

International friendship week vo Frýdlante nad Ostravici 
 

Medzinárodný  týždeň priateľstva  sa  konal pod  záštitou Gymnázia  vo  Frýdlante nad 
Ostravicí 23.‐27. apríla 2018. Zúčastnili sa ho študenti stredných škôl z Nemecka, Talianska, 
Indie  a my  študenti  spojenej  školy. Myslím  si,  že  každý,  kto  sa  tohto  týždňa  zúčastnil,  si 
odniesol do života pekné zážitky a aj medzinárodných priateľov. Ja sa teda priznám, že keď 
som sa po prvý krát dozvedela o tomto zájazde, tak prvé čo ma napadlo, bolo: „pôjdem tam, 
aby  som  si  kúpila  kozmetiku  ale  ostatným  poviem,  že  sa    idem  zlepšovať  v angličtine.“ A 
hádajte  ako  to  dopadlo.  Prišla  som  domov  s kozmetikou,  ale  aj  s novými  príjemnými 
zážitkami. 

 
Pondelok  nám  začal  skoro  ráno stretnutím  v  škole  v Ivanke  pri  Dunaji.  Keď  sme 

dorazili  (živí  a zdraví)  do  Frýdlantu,    čakali  nás  prezentácie  študentov  z Talianska, Indie 
a našej  školy.  Obed  sme  mali  zabezpečený  v školskej  reštaurácii.  Na    poobedie  bola 
naplánovaná turistika do Malinovic ku kostolíku na kopci. K večeru sme sa dostali každý do 
svojej rodiny, u ktorej sme boli po celý týždeň ubytovaní . 

 
V utorok  sme  si  prevetrali  trochu  šunky  a doobedie  sme  strávili  vo  fitness  centre 

Kotelná.  Poobede  sme  absolvovali  prednášku  v mobilnom  planetáriu  a neskôr  sme  mali 
orientačnú hru po celom Frýdlante a spolu v medzinárodných  tímoch sme lúštili rôzne šifry. 
Predstavte  si mňa  (človeka,  ktorý nevie  jazyk)  ako  komunikuje  s nejakým  Indom ohľadom 
rozlúštenia šifry... Takže  jediné, čo som ako šifru vedela po anglicky rozlúštiť, bolo sudoku, 
teda počítanie od 1‐9. Večer nás čakal bowling. 

 
Stredajšia  turistika  bola  naozaj  krásna.  Autobusom  sme  sa  doviezli  pred  lanovku 

Ráztoka,  ktorá  sa  nachádza 
v Pustevanoch  v českých 
Beskydoch. Potom, čo sme si 
vyviezli  zadky  lanovkou,  sa 
nám  ukázala  krásna 
panoráma kopcov. Poobedný 
program  bol  určený  pre 
všetkých,  ktorí mali  po  túre 
ešte  silu.  Navštívili  sme 
Tarzaniu,  kde  mohli  opice 
(študenti)  liezť  pomedzi 
stromy.   

Výhľad z konečnej stanice lanovky v Pustevanoch... 
 
Vo  štvrtok  sme  išli  vlakom    do Ostravy  navštíviť  technologické  centrum    v Dolních 

Vítkovicích.  Bolo  to  veľmi 
krásne  a poučné.  Niečo  také 
na  Slovensku  chýba.  Videli 
sme  tiež  bývalú  oceliareň, 
ktorá bola neprehliadnuteľná. 
Poobedný  program  bola 
návšteva  obchodného  centra 
Karolína,  takže  som  konečne 
mala možnosť splniť si „účel“, 
pre  ktorý  som  sem  merala 
cestu. 

 



 
 
 

 
V  piatok  sa  konal  „Charitatívny  beh  pre  Vojtu“.  Bol  pekným  ukončením  celého 

pobytu. Odchádzali sme na obed, takže sme sa záverečnej ceremónie nezúčastnili. 
 
Tento medzinárodný výlet mi dal pekné zážitky, ktoré si budem ešte dlho pamätať. 

Bolo  úžasné  sledovať  rozdiely medzi  správaním  nás  a kamošov  z iných  kultúr.  Ale  všetci 
máme  jedno spoločné ‐ sme ľudia a je jedno akým jazykom rozprávame.  

 
Čo sa týka rodiny, bola som veľmi spokojná. 

Prerozprávali  sme  nie  jeden  večer.    Najviac  mi 
utkveli  v pamäti  slová  otca  dievčiny  u ktorej  som 
bola ubytovaná. Potom,  čo  sme nastúpili do  auta, 
povedal: „ po tomto týždni máme nie jednu ale dve 
dcéry.“   

 
           
           
 

                             S Terezkou, u ktorej som bývala... 
 
             

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Učitelia... 

 
 

 
                                                                                          Foto a text: Dominika Foltýnová , l.C 



Stáva sa už tradíciou, že na začiatku školského roka ku nám na školu prídu lektorky anglického 
jazyka, tento rok boli z Peru (Lima) a Indonézie (Jakarta). Počas celého týždňa sme s nimi každý deň 
mali jednu hodinu. Najprv nám pustili prezentácie o svojich krajinách, tradíciách, jedlách a obľúbe‐
ných aktivitách. Bavili sme sa o rozdieloch medzi ich rodnou zemou a našou. Neskôr sme sa dostali aj 
k téme mýtov a strašidelných legiend, ktorých sa ako malé báli. Poslednú hodinu sme si užili zrejme 
najviac. Učili nás zaujímavé slovíčka vo svojich jazykoch a my sme ich na oplátku naučili nejaké tie slo‐
venské. Obe boli milé a priateľské. Všetkým nám prospelo rozprávať sa iba po anglicky a tešíme na 
ďalšie cudzie tváre budúci rok.                                                                                                                             

                                                                                                                      Lucia Šípková, lll.S 

            

 

 



 

Ani sme sa nenazdali a koniec školského roka nám pomaličky klope na dvere. Pre našich 
štvrtákov  je  však  už  nenávratne  preč.  Posledné  zvonenie  nášho  školského  zvončeka  im 
nenávratne ukončil  ich „bezstarostný“ študentský život a poslal  ich do reality každodenného 
pracovného života. Hoci mnohí z nich sa chystajú ďalej študovať na vysokých školách,   čaro 
stredoškolského študentského života sa im určite nezmazateľne vryje do pamäte. 

Tento  školský  rok  študovalo  v absolventských  ročníkoch  27  žiakov  –  IV.  S trieda  15 
žiakov,  IV.B  trieda  12  žiakov.  Počas  9 mesiacov  sa  intenzívne  pripravovali  na  zvládnutie 
maturitnej  skúšky.  Hrdo  konštatujeme,  že  tento  školský  rok  všetci  absolventi  zvládli  
ukončenie štúdia a maturitnú skúšku úspešne. GRATULUJEME!!! 

Všetkým našim už bývalým štvrtákom želáme veľa šťastia a úspechov v ďalšom živote!  

 



SMEDOBRÍ AJ V ŠPORTE 

 

 
 

 

2.10.2017 Cezpoľný beh Senec 

1.Ročník: chlapci: Dionýz Šípoš , Dominik 
Mezovský , Marko Augustín , Ismet Caliskan 

2.Ročník: chlapci: Kevin Bališ , Silvester Mihok , Miroslav Olgyay                                                      
dievčatá: RenátaDömötörová 

3.Ročník: dievčatá: Petra Bugyiová , Andrea Puškárová, Diana Vinczeová , Andrea Sládečková 

29.11. 2017 Basketbal chlapci‐ Gymnázium 
A.Bernoláka Senec – 2. miesto                                  
30.11. 2017 Basketbal  dievčatá ‐
Gymnázium A.Bernoláka Senec  

05.12.2017 Florbal chlapci                                                   
SOŠ Senec – 2. miesto                                                   
12.12.2017 Florbal dievčatá‐ SOŠ Senec ‐ 
3.miesto 

 

14.12.2017 Stolný tenis‐ Gymnázium 
A.Bernoláka Senec ‐ Boris Hosťovecký ‐ 2.miesto   

19.12. 2017 Futsal‐ SOŠ Senec ‐ 1.miesto 

 

13.02. 2018 Volejbal chlapci 
‐ SOŠ Ivanka pri Dunaji ‐ 
2.miesto  IsmetCaliskan , 
Patrik Dömötör , Dominik 

Hrabovský , Richard Chmúra ,  
Danilo Kozakiv , Patrik  Matejka , Dominik Mezovský , Peter Šimko                                                                                             

 



15.02.2018 Dievčatá volejbal– SOŠ Ivanka pri Dunaji‐ 
2. miesto   Petra Bugyiová , Nina Homolová , Nicole 
Procházková , Andrea Puškárová , Andrea Sládečková , 
Zita Škaláková , Diana Vinczeová 

11.03.‐16.03.2018 LVVK  ( lyžiarsky výcvik) Jasná : Žiaci 
l.C a l.B triedy mali dobré počasie ale aj dobré lyžiarske 
podmienky.  

12.04.2018 Futbal ‐SOŠ Senec‐ 1.miesto, postúpenie na kraj – Mladá Garda Bratislava, kde 
sme sa umiestnili na 4.mieste: Marko Augustín , Ismet Caliskan , Július Falusi , Dominik 
Hrabovský , Richard Chmúra , Martin Konrád , Danilo Kozakiv , Patrik Matejka , Dominik 
Mezovský , Miroslav Olgyay , Richard Pšenko , Juraj Schenk , Dionýz Šípoš , Peter Šimko ,  
Samuel Varga , Lukáš Szabo  

03.05.2018 Beh M.R.Štefánika– SOŠ Ivanka pri Dunaji‐ 1. miesto ‐ Diana 
Vinczeová    2. miesto‐ Andrea Sládečková 2. miesto‐ Miroslav Olgyay 

31.05.2018 školské majstrovstvá kraja v Atletike žiakov stredných škôl – 
beh 110 m cez prekážky ‐ 1. miesto Patrik Dömötör, postúpil na majstrovstvá 
Slovenska                                                                                                                    

19.06.2018 ‐ školské majstrovstvá Slovenska v Atletike žiakov stredných 
škôl, kde sa umiestnil na 1. mieste beh 110 m cez prekážky a 1. miesto beh štafeta 

4x 100 m 

25.6.‐29.6.2018 Kurz ochrany života a zdravia – Roháče, Západné Tatry, chata Zverovka – žiaci lll.S 
a lll.B. triedy 



Predstavujeme vám ... 

Poľnohospodárstvo ‐ môj 
život 

Ahojte,  volám  sa  Kristián  Podmanický, 
som  žiakom  l.B  triedy  a mojím  koníčkom  je 
poľnohospodárstvo.  Venujem  sa  mu  od 
malička.  

Ako  som  sa  k  tomu dostal? Môj dedko 
ma  už  od  malička  oboznamoval  s touto 
prácou. On  už  ako malý  chlapec  sa  práci  na 
poli  venoval  naplno,  a ja  som  to  po  ňom 
zdedil. Dúfam, že to bude baviť aj moje deti.  

Veľmi  ma  mrzí,  že  poľnohospodárstvo 
na  našej  najúrodnejšej  pôde  na  Slovensku 

rýchlo  zaniká.  Vznikajú  tu  veľké  zastavané  plochy  a miesto  toho,  aby  sme  si  dopestovali 
vlastnú úrodu, si kupujeme dovezené potraviny, často zlej kvality a  za ešte horšie ceny.  

Mám  dobrý  príklad  ‐  pred  šestnástimi  rokmi  bolo  družstvo  v Dunajskej  Lužnej 
najväčším   pestovateľom sóje v Českej a Slovenskej republike. Tento rok majú zasiatych  iba 
60 ha pre vlastnú potrebu. Sója potrebuje veľmi veľa vlahy a na pôde okolo  jazier, kde boli 
vynikajúce podmienky pre túto plodinu, sa postavili rodinné domy...  

Doma  máme  malé  hospodárstvo.  Chováme  teľatá,  býky,  prasatá,  sliepky,  morky, 
kačice,  husi,  zajace  a ja  sa  o všetky  s radosťou  starám.  Ráno  vstávam  o 4:30  h,  aby  som 
všetky  zvieratá  stihol  nakŕmiť  a ísť  o 5:45  h  na  autobus  do  Bratislavy. Večer  kŕmim  okolo 
18:30 h.  

Máme  veľmi  veľa  spokojných  zákazníkov,  ktorí  kupujú  od  nás  vajíčka,  domáce 
zabíjačkové výrobky atd´. 

Rodičia vlastnia dva traktory,  jeden je Zetor 6911 a druhý je Tomo Vinkovič 824. Som     
s nimi  veľmi  spokojný,  skoro  vôbec  sa nekazia. Obrábame 20 hektárov polí  ‐ na desiatich 
hektároch  máme kukuricu, na piatich pšenicu a na zvyšných piatich  lucernu pre zvieratá.  

Troška som odbočil od témy, ale vráťme sa späť k zvieratám. Nejeden krát sa mi stalo, 
že ma býk pritlačil  k stene,  keď    som  kŕmil  a  raz  som  sa  k nemu  zle postavil  a hlavou ma 
vyhodil až von  z maštale.  Čudujem  sa  sám  sebe,  že  som ešte  živý pri  týchto býkoch.  Je  to 
veľmi náročný koníček či už z hľadiska zdravia alebo času. Všetky zvieratá, ktoré chováme, si 
vyžadujú  čas, hlavne malé teliatka.  Tri z nich musím kŕmiť ešte mliekom z fľašky. Je to dosť 
náročné  takto  vychovať  dospelé  kusy.    Ale  môj    názor:  ak  niekoho  niečo  naozaj  baví, 
nepozerá na obetovaný čas. 



                                                                                                                 Kristián Podmanický, I.B 

Je  poľnohospodárstvo 
IN alebo OUT ? 

Podľa  štatistických prieskumov  až dve 
tretiny Slovákov považujú poľnohospodárst‐
vo  za  dôležité.  Jeho  význam  sa  v očiach 
verejnosti  zvýšil  nielen  po  rôznych 
potravinových  škandáloch,  ako  nakazená 
kuracina  z Brazílie,  či  holandské  vajcia, 
dvojaká  kvalita  potravín  v rámci  EÚ,  ale  aj 
vďaka novému životnému štýlu zameranému 
na  kvalitné  potraviny.  Regionálne  potraviny 
sú  kvalitné  a  čerstvé,  nie  sú  špeciálne 
ošetrované, sú to potraviny spojené s daným 
regiónom, s jeho tradíciami, kde sa využívajú domáce suroviny a sú prirodzený zdroj výživy 
ľudí daného regiónu. 

Pre  Slovákov  je  poľnohospodárstvo  dôležité,  ale  akosi  im  nevonia.  Môžu  za  to 
predsudky  voči  poľnohospodárstvu,  pretože  smrdí  hnojom,  ale  aj  ťažkou  prácou  ? 
Poľnohospodárstvo  sa  za  posledné  štvrťstoročie  radikálne  zmenilo,  akurát  si  to  mnohí 
takmer nevšimli. 

V poľnohospodárstve dnes pracuje ani dve percentá pracujúceho obyvateľstva,  jeden 
poľnohospodár  uživí  niečo  cez  sto  ľudí.  Tento  zlomok  Slovákov  produkuje  potraviny 
a suroviny,  bez  ktorých  by  nefungovali  najmä  potravinárske  podniky,  obchod.  Paradoxne 
táto profesia stojí na okraji záujmu štúdia mladých ľudí. Fakty sú však neúprosné, kým v roku 
1990 mal  poľnohospodár  v priemere  40  rokov,  dnes  je  to  takmer  50,  ak  sa  to  nezmení, 
v priebehu niekoľkých rokov nebude mať kto obrábať našu úrodnú pôdu.  

Spoločnosť  vníma  poľnohospodárstvo  ako  neperspektívne,  opak  je  však  pravdou. 
Poľnohospodárstvo  potrebuje  mladých  talentovaných  ľudí,  ktorí  dokážu  riadiť  drahé, 
supertechnikou  „nadupadné“  stroje,  ale  aj  chovateľov  zvierat,  či  pestovateľov. Moderný 
traktor  stojí  od  120 do  180 tisíc  eur,  sejačka  k nemu  ďalších  80 tisíc  eur.  Súpravu  za  štvrť 
milióna eur nemôže obsluhovať hocikto, ale dobre vyškolený profík. Dopyt  z hospodárskej 
praxe  trvale prevyšuje ponuku, pritom mnoho mladých  ľudí  je nezamestnaných. Nástupné 
platy sú pre mladých ľudí zaujímavé, priemerný plat servisného technika je cez 1100 €. 

Poľnohospodárstvu  dochádza  dych  a nevyhnutne  potrebuje  mladých,  vzdelaných  a 
zanietených ľudí, milujúcich prírodu a zvieratá. Kvalitné potraviny sa nedajú naprogramovať 
na počítači, na betóne sa nič neurodí, zvieratá nevyžijú.  



Všetci milujeme prírodu,  ľudia  z mesta utekajú 
na vidiek. Mali by sme byť hrdí na túto menšinu našej 
spoločnosti, ktorej na srdci leží zdravie ľudí. 



 
Leto  je  predo  dvermi  a mnohí  študenti  finišujú  s formovaním  svojich  koncoročných 

vedomostí. Písomky, skúšanie, stres....  to všetko sa do určitej miery odzrkadlí aj na našom 
fyzickom  zdraví.  Hodiny  strávené  nad  učebnicami  treba  kompenzovať  vhodnou  fyzickou 
aktivitou. Veď nie nadarmo sa hovorí o rovnováhe našej duševnej a telesnej stránky.  

V minulých číslach nášho časopisu sme sa obšírne venovali športovým aktivitám, získali 
ste pár dobrých rád ako začať formovať nie len vedomosti ale aj svoje telo. Dozvedeli ste sa, 
že  veľmi  dôležitou  zložkou  fyzického  tréningu  je  zdravá  strava  –  základ  energie  pre  celý 
zložitý mechanizmus nášho tela.  

Čo je to vlastne zdravá strava? 
Zdravá  výživa  ‐  základ  zdravia!  Jedzte  pestro  a  striedmo  "zmiešanú"  stravu.  Jedzte 

viackrát  denne menšie  porcie.  Nejedzte  pred  spaním.  Raňajkujte.  Obmedzte  konzumáciu 
cukru,  jedzte  veľa  obilnín,  ovocia,  zeleniny  a  strukovín,  netučných  a  kyslých  mliečnych 
výrobkov, obmedzte  živočíšne  tuky, údeniny a menej  soľte. Nepite  sladené nápoje.  Jedzte 
veľa čerstvých potravín. Nezabúdajte na pitný režim a vhodný pohyb. Konzumujte 10 ‐ 15% 
bielkovín (proteínov), maximálne 30 % tukov, zvyšok by mali tvoriť cukry (sacharidy).  

Učte sa a nechajte sa pri formulácii vašej výživy viesť "výživovou pyramídou". 

 



Možno sa necháte inšpirovať niekoľkými chutnými ale hlavne zdravými receptami. Tak 
hor sa do toho, držíme palce!  

Hustá krémová polievka z hokkaido tekvice 
 

 

 

 

 

 

Potrebujeme:  1  kg  hokkaido  tekvica,  2  ks mrkvy,  2  ks  zemiakov,  1  ks  cibule,  2  strúčiky 
cesnaku,  150  ml  smotany  na  verenie,  kurací  bujón,  morská  soľ,  mleté  čierne  korenie, 
bazalka, oregano, olivový olej 

Postup: Tekvicu, mrkvu a zemiaky ošúpeme a nakrájame. Na olivovom oleji opražíme cibuľu 
a cesnak. Po chvíli pridáme  tekvicu, mrkvu, zemiaky a restujeme. Zalejeme vodou,  tak aby 
boli suroviny ponorené. Pridáme bujón, soľ, bazalku a oregano.  

Varíme 25 minút. Odstavíme a rozmixujeme. Pridáme smotanu a dôkladne premiešame. 

 

Zeleninové rizoto s bulgurom 
 

 

 

 

 

 

 

Potrebujeme: ¼  l bulguru, 1 kocka zeleninového bujónu, 1 pór, 1 cuketa, 1 väčšia mrkva, 2 
lyžice oleja, tvrdý nastrúhaný syr, soľ, mleté čierne korenie, bylinky 

Postup: Bulgur uvaríme s kockou bujónu podľa návodu. Zeleninu očistíme a nakrájame.. Do 
vyššej  panvice  dáme  olej,  pridáme  zeleninu,  osolíme  a  cca  5 minút  restujeme  ‐  zelenina 
nemá byť veľmi mäkká. Pridáme uvarený bulgur, okoreníme, dochutíme čerstvými bylinkami, 
premiešame a servírujeme.  

Bulgurové rizoto posypeme syrom. Zeleninu si môžeme aj obmieňať.  



 
Jeep predstavil jedno z najrýchlejších SUV planéty   

Jeep už dlhšie ohlasoval príchod tohto 
monštruózneho  SUV,  ktoré  má  základ               
v modeli Grand Cherokee. Na prvý pohľad je 
na  nerozoznanie  od  verzie  SRT,  tá 
najdôležitejšia  zmena  sa  ale  nachádza  pod 
kapotou tohto amerického svalovca. 
   

Trackhawk  totižto  dostal  motor  zo 
svojich  sesterských  koncernových  modelov 
Dodge  Charger  a  Challenger  Hellcat,  a  to 

osemvalcový  6.2  litrový  motor  prepĺňaný  kompresorom  s  výkonom  528  kW  (717  k)                   
a krútiacim momentom 875 N.m spojený s 8‐stup‐
ňovou  automatickou  prevodovkou.  Pri  váhe  2433 
kg  dokáže  zrýchliť  z  nuly  na  96  km/h  za 
neuveriteľných 3,5  s,   a ak  ste  fanúšikom  závodov 
na štvrť míle tak Trackhawk túto trať prejde za 11,6 
s  rýchlosťou  187  km/h.  Takéto  monštrum  však 
potrebuje  aj  poriadne  brzdy  a  v  Jeepe  dostal  do 
vienka  až  400 mm  kotúče  Brembo,  vďaka  ktorým 
zastaví z rýchlosti 96 km/h na 34,8 metroch.  

Najvyššia rýchlosť tohto SUV dosahuje hodnotu 290 km/h a pomáha mu k tomu okrem 
adaptívneho podvozku aj pohon všetkých štyroch kolies, ktorý je pritom nastavený v každom 
jazdnom  režime odlišne. Adaptívny podvozok  robí  toto auto ešte  športovejšie V klasickom 
režime  je  výkon  rozdelený  v pomere 40:60  v prospech  zadnej nápravy,  v  režime  Snow  sa 
pomer vyrovná na úroveň 50:50, v režime Tow, ktorý je určený na ťahanie prívesu je to 60:40 
v  prospech  prednej  nápravy.  Režim  Sport  prináša  pomer  35:65,  pričom  najšportovejšie 
nastavenie  Track  ponúka  pomer  30:70.  Jeep  Grand  Cherokee  je  obutý  do  pneumatík                        
s 20‐palcovými diskami, ktoré môžu byť kované alebo zliatinové. 

 Cena tohto monštra je 80‐tisíc dolárov (76 500 eur).   

                                                                                                 
René Múčka, I.B 



Simpsonovci Viete, že ... 

 

• Simpsonovci   je kreslený seriál,  ktorý 
vymyslel Matt Groening. Dej  sa  odo‐
hráva v Springfielde v Oregone.  

• Prvý raz sa na obrazovke objavili 
Simpsonovci 19. apríla 1987  ako 
dvojminútový skeč. Prvý  diel  sa 
odvysielal  v televízii 17.  decembra  
1989.  

• Záverečná epizóda  sa odvysielala 
1.júna 2017 

• Svojimi 28  sériami  (a  ďalšími  dvoma  objednanými)  a  viac  ako 600 
odvysielanými  epizódami  sú  najdlhšie  vysielaným sitkomom  v  dejinách 
televíznej tvorby. 

 
• Za vyššie spomínaný dlhý čas vysielania sa v ňom vystriedal už 

približne aj rovnaký počet hosťujúcich celebrít. 
 

• Ak by si si chcel pozrieť všetky odvysielané epizódy za sebou a 
bez  reklám,  trvalo  by  ti  to  zhruba 8  a  pol  dňa.  Tento  čas  sa 
samozrejme  predlžuje  s  odvysielaním  každej  jednej  novej 
epizódy.  V  súčasnosti  Wikipédia  ukazuje  zhruba 609 

odvysielaných častí.  
 

• Žltú  farbu využil  tvorca  najznámejšej  seriálovej  rodinky  pre  postavičky  preto, 
aby nimi  zaujal pozornosť  tých divákov,  ktorí  radi medzi programami  v  telke 
prepínajú. 

 
• Rovnako preto majú tvary postáv kreslené tak, aby  ich siluety boli veľmi ľahko 

rozpoznateľné.  
 

• Veľmi  jednoducho  rozpoznateľná  je  aj 
úvodná  znelka.  Tú  zložil  známy  hudobný 
skladateľ Danny  Elfman a  trvalo  mu  to 
presne 2 dni a 2 hodiny,                 48 minút a  
19 sekúnd. 

 
 
 

• Postavy Boha a Ježiša sú v Simpsonovcoch  jedinými, ktoré majú 
plný  počet  prstov  (5)  na  všetkých  končatinách.  Všetci  ostatní 
majú len po štyri prsty.            Marko Augustín, l.B 

 



 

 

 

 

 

V piatok – 13. apríla – sa uskutočnil 22. ročník Dňa narcisov, verejnoprospešnej finančnej 
zbierky  Ligy proti  rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska  sa pohybovalo viac ako 15 
500 dobrovoľníkov v tyrkysových tričkách, ktorí rozdávali narcis – symbol nádeje, podpory 
a spolupatričnosti. Do zbierky sa zapojili aj žiaci našej školy. Celkovo prispeli vo výške 35 €. 

 

         ČO JE DEŇ NARCISOV?  

Deň  narcisov  je  jedinečná  verejno‐prospešná  zbierka  Ligy  proti  rakovine  a  tento  rok  sa 

konala už po 22‐krát. Ulice miest a obcí v  jediný deň v  roku –  tentokrát 13. apríla 2018  ‐ 

zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu 

a  spolupatričnosť  s  tými,  ktorí  bojujú  s  rakovinou.  Vhodením  dobrovoľného  príspevku  do 

pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov ste zároveň pomohli vyzbierať finančné prostriedky 

na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. 

Liga  proti  rakovine  počas  celého  roka  pripravuje  projekty  a  programy,  ktorými  pomáha 

pacientom  v  ich  konkrétnych  problémoch,  situáciách  a  výzvach.  Okrem  toho  sa  stará  o 

prevenciu a  informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, 

iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení. 

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú 

vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a majú našu podporu. 
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     Narcis, jeden z prvých jarných kvetov, je 
symbolom nielen smrti         a spánku, ale aj 
zmŕtvychvstania. Žltý kvet, pripomínajúci 
jarné prebúdzajúce sa slnko, je kvet 
symbolizujúci nenaplnenú lásku. 

Z gréckej mytológie je známy príbeh o 
Narkissovi, krásnom, ale samoľúbom 
mladom mužovi, do ktorého sa zaľúbila 
lesná nymfa Echo. Echo, ktorá nemohla 
prehovoriť prvá, ale iba opakovať slová 

iných, sa snažila Narkissovi vyznať lásku, no ten si ju nevšímal, pretože 
mal oči len pre seba. Echo sa kvôli mladému krásavcovi utrápila a zostal 
z nej len hlas v horách. Narkissos však neušiel svojmu trestu. Raz 
zbadal svoj obraz v studničke a pohľad na vlastnú krásu ho uchvátil. Ako 
sa nakláňal nad studničkou, spadol do nej a utopil sa. Podľa mýtu sa 
jeho telo premenilo na narcis, ktorý patrí medzi prvé jarné kvety, preto 
väčšinou rastie sám, bez spoločnosti iných kvetov. 

Je spätý s predstavou pominuteľnosti pre jeho krátke obdobie 
kvitnutia, ale aj pre svoj názov, ktorý znamená „s vetrom“ .  

V Číne je symbolom šťastného manželstva. 
Narcis je nielen symbolom jari, ale aj boja proti rakovine. Deň, keď si 

na oblečenie pripíname žltý kvet, pripadol tento rok na aprílový piatok 
trinásteho.  

Cieľom Dňa narcisov nie je iba finančná podpora, ale upozorňuje aj 
na výskyt tohto ochorenia. Pripnutím žltého narcisu ako symbolu nádeje 
na odev tak možno vyjadriť solidaritu so všetkými, ktorí   
s týmto ochorením zápasia. Na Slovensku pribudne každoročne 34 000 
ľudí s onkologickou diagnózou.  



 

 

Nie som tučný, len je ľahšie ma vidieť... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otec číta synovu žiacku knižku: 

‐ Matematika päť ( tresk 
mu facku) 

‐ Slovenčina päť ( tresk mu facku) 
‐ Spev jednotka ( tresk mu facku)  

Syn: „ Ako to?! Veď som mal jednotku!“ 

Otec naštvane prehodí: „Tak tebe bolo po dvoch 
päťkách ešte  do spevu ?“  

 



Ostrov (tajnička 1) je súčasťou súostrovia 
Dodekanézy. Leží v blízkosti ostrova Rodos a 
pobrežia Turecka. Je asi 13 km dlhý a 8 km široký. 
Aj keď je ostrov malý, ponúka veľa. Na prvý 
pohľad zaujme jeho typická miestna architektúra. 
Farebné malé domčeky postavené na svahoch, 
ktoré obkolesujú prístav sú nezabudnuteľné. V 
minulosti sa ostrov preslávil ako najväčší producent 
morských húb na svete. Lovenie húb z veľkej hĺbky 
je však riziková aktivita a v súčasnej dobe sa už 
príliš nepraktizuje. Stále sa tu však dajú kúpiť tie 
najkvalitnejšie kúsky. Ďalším typickým znakom je 

vôňa korenia, ktorá sa šíri v celom prístave. Je tu totiž množstvo obchodov s korením a suvenírmi. 
Na ostrove sa nachádza aj kláštor Panormitis, ktorý prevádzkuje pekáreň, kde sa údajne (tajnička 
2, 3 a 4) v celom súostroví. Kto sa rád kúpe môže si vybrať z viacerých pláží s priezračnou vodou.  

www.facebook.com/krizovkysusmevomwww.scalpermedia.sk
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vôňa korenia ktorá sa šíri v celom prístave Je



 bezplatné štúdium ( štátna škola) 

 denný študijný odbor s maturitou 

 možnosť štúdia 2 jazykov 

 odborné teoretické predmety: ochrana 

osôb a majetku, kriminalistika, právo, 

náuka o zbraniach, kynológia, ekonomika.. 

 praktická príprava: špeciálna telesná 

výchova ( sebaobrana, úpolové športy) 

a bezpečnostná príprava, aplikovaná 

informatika, prax a iné 

 získanie vodičského oprávnenia počas 

štúdia 

 možnosť ubytovania a stravovanie 

v školskej jedálni, bufet 

 športové vyžitie v areáli školy, turistické 

výlety, KOŽAZ, lyžovačka, odborné 

exkurzie, súťaže, záujmové krúžky a iné 

 

 

                                                                             

                                                                                                                                                                                                       

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

   SŠ SOŠ Bernolákovo reaguje na požiadavky hospodárskej praxe. Ochranou osôb a majetku sa zaoberajú 

rôzne organizácie tzv. bezpečnostný priemysel (súkromné, štátne a verejnoprávne inštitúcie a organizácie), 

pre ktorý  je nevyhnutné pripraviť odborných a kvalifikovaných zamestnancov.                                                                                                                                                     

Škola má vlastné stredisko pre výcvik psov, dobré zázemie pre praktické vyučovanie a aktívne spolupracuje 

s partnermi: Ústav pre výkon väzby Bratislava, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Prezídium PZ odbor 

kynológia, Okresné riaditeľstvo PZ Senec, Obecná polícia v Bernolákove, Úrad práce Senec, pedagogicko-

psychologická poradňa a iné.  

Podmienky prijatia uchádzača     

     

 

 úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ 

 zdravotná spôsobilosť ( lekárske 

potvrdenie na prihláške) 

 talentové skúšky – séria 

psychotestov a overenie 

pohybových zručností a fyzickej 

výkonnosti 

 prijímacia skúška z profilových 

predmetov 

 

 

 

 súkromné bezpečnostné služby  

 bezpečnostný pracovník 

 obecná, štátna, vojenská polícia 

 policajný inšpektor 

 pracovník väzenskej a justičnej stráže 

 špeciálna jednotka 

 železničná polícia 

 colná správa 

 bezpečnostná agentúra 

 ďalšie štúdium na VŠ 

 

Pracovné uplatnenie absolventa     

 

SŠ SOŠ Bernolákovo ponúka pre žiakov 9. ročníka 

NOVÝ študijný odbor     


