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                         „DRELI SME“ K DRINY                                                                           KLEBETNÍK 

    

    Keď sa povie Driny, človek neznalý veci by si pomyslel,                 Dnes si poklebetíme s p. profesorkou, ktorá na našej 

    že názov tejto známej jaskyne je odvodený od slova                        škole učí predovšetkým matematiku, vo voľnom čase 

    drieť, tvrdo pracovať, ale pravda je, že názov súvisí                       si rada zahrá na klavíri a má rada Tatry, ako i  

    s pomenovaním kríka drienky. Aj túto informáciu sme                   oddychové filmy a knihy zo súčasnosti. 

    sa dozvedeli od sympatickej mladej sprievodkyne.                                                         Áno, reč je o ... 

 

 

AKO SA MÁŠ? 

    Ako sa máš? Všedná otázka. Skrýva však v sebe záujem o človeka... 

    Ako sa máš? Otázka, ktorá sa stala mottom tohtoročnej kampane Ligy za duševné zdravie známej pod názvom    

    Dni nezábudiek.  
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  EDITORIÁL 
  

Pomyselná ručička hodín ročného obdobia 

smeruje na JESEŇ. Tá priniesla so sebou 

začiatok ďalšieho z nespočetných školských 

rokov. Nekonečný kolobeh odovzdávania 

a prijímania vedomostí, 

cibrenia zručností, ale 

i nezabudnuteľných 

študentských šibalstiev, 

priateľstiev, lások...  

Noví prváci, noví 

maturanti. O rok to 

všetko bude už len prchavá spomienka 

minulosti.  

Ale aktuálne odkrajujeme zo školského roka 

označeného 2019/2020. A ako sa stalo už 

tradíciou, jeho najdôležitejšie udalosti 

budeme zachytávať aj na stránkach nášho 

školského časopisu. 

   

Jeseň mení aj počasie. 

Horúce slnečné lúče 

striedajú sychravé rána 

s tajomnou clonou hmly. 

Vietor roztopašne víri 

čerstvo opadané žlté, 

oranžové, červené listy. 

Ich farebnosť vynikne 

najmä pri neopakovateľných západoch 

slnka. Niekedy ju bez varovania vystrieda 

šedivosť ťažkých ďažďových mračien 

roniacich prúdy životodarnej vlahy. 

Nevľúdne upršané večery sú ako stvorené na 

dobrý film, knihu, rozhovor s kamarátmi. 

A možno vám zvýči čas aj na náš časopis. 

Veľa príjemných a pohodových chvíľ 

s novým Strojárom 

vám 

      želá 

           vaša       

                   redakčná 

                                rada 

 
 

Foto zadná strana: M. 

 

 
 

OBSAH 
 
Editoriál                                                             2 

 

Ako sme ukončili školský rok                          3             

 

Po stopách histórie                                            4                                               

 

„Dreli sme“ k Driny                                          6 

 

Klebetník                                                           8 

 

Knihy a projekt                                              10              

                                        

Ďakujem, že nás vidíte                                   12 

        

Ako sa máš?                                                    14 

 

Pokračujeme v tradíciách                              16                                                                                                          

 

Videli sme, snívali sme                                   17                                                            

 

Naši ex                                                              18                                              

 

SPŠ v Trenčíne                                                21 

 

Tak toto neprejde                                           22 

 

V krajine javorového listu                             24                                                                 

 

Príbehy ukryté v knihách                              26                                                  

 

Bola raz jedna trieda                                      28 

 

Viete, že...                                                        30 

 

Niekoľko omylov všeobecného vzdelania     31  

 

Stránky plné humoru                                     32 

 

Riešte hlavolam SUDOKU                            34 

 

Otestuj svoje vedomosti                                 35 

                                  

 
 



Strojár  2/2019                                                                                     Štatistika      3 

AKO SME UKONČILI ŠKOLSKÝ ROK 
Náš prospech 

  

 

 

Najlepšie triedy 

 

 

 

 

Celkovo... 

 

Elektrotechnika 

1. 2.B 2,27 

2. 3.B 2,29 

3. 1.A 2,31 

4. 4.B 2,73 

Technické lýceum 

1. 2.B 1,80 

2. 3.C 1,80 

3. 4.C 2,01 

4. 1.B 2,12 

Logistika 

1. 2.B 1,81 

2. 1.B 2,08 

3. 3.C 2,22 

4. 4.B 3,11 

Mechatronika 

1. 2.A 2,00 

2. 3.B 2,07 

3. 4.A 2,30 

4. 1.A 2,37 

Mechanik nastavovač 

1. 3.B 2,42 

2. 2.C 2,65 

3. 1.C 2,76 

4. 4.B 2,92 

PROSPECH 
Trieda Priemer Prospeli 

s vyznam. 
PVD Prospeli 

1. 2.B TL 1,80 2 5 1 

2. 3.C TL 1,80 1 6 3 

3. 2.B LOG 1,93 3 3 3 

4. 2.AMEC 2,00 5 6 13 

5. 4.C TL 2,01 2 7 10 

DOCHÁDZKA 
Trieda Počet  

vymeškaných 

hodín na žiaka 

1. 4.B ELE 33,36 

2. 4.A MEC 35,32 

3. 2.A MEC 46,96 

4. 1.AMEC 49,10 

5. 4.B LOG 50,00 

Prospeli s vyznamenaním 39 

Prospeli veľmi dobre 57 

Prospeli 144 

Dvojky zo správania 2 

Trojky zo správania 0 

Počet ospravedlnených 

hodín na žiaka 

62,57 

Počet neospravedlnených  

hodín na žiaka 

0,65 

Celkový počet vymeškaných  

hodín na žiaka 

63,22 
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PO  STOPÁCH HISTÓRIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blížil sa záver školského roka. Typický 

koncoročný chaos plný skúšania, písomiek, 

odovzdávania zabudnutých zadaní 

a uzatvárania známok. Preto nás mimoriadne 

potešila informácia od našich triednych 

učiteľov: Dňa 18. júna 2019 sa triedy I.C 

a II.A zúčastnia výletu na hrad Červený 

Kameň. A keďže sa všetko malo zrealizovať 

v rámci projektu TEMATICKÉ ZÁŽITKOVÉ 

VZDELÁVANIE V OBLASTI HISTÓRIE, 

PRÍRODNÝCH VIED A 

ENVIROMENTALISTIKY V STREDNÝCH 

ŠKOLÁCH, bolo nám jasné, že ideme 

zadarmo. SUPER! 

V deň D nám bolo priaznivo naklonené aj 

počasie. Slniečko sa usmievalo už od skorého 

rána. V autobuse panovala veselá nálada, 

takže cesta ubehla veľmi rýchlo a onedlho sa 

pred nami črtala panoráma jedného 

z najkrajších a najzachovanejších hradov 

v Malých Karpatoch.  

Prešli sme sa rozkvitnutými zámockými 

záhradami a na hlavnom nádvorí si nás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyzdvihla pani sprievodkyňa, ktorá nás 

postupne previedla dvadsiatymi štyrmi bohato 

zariadenými miestnosťami. Prechádzali sme 

salónmi, spálňami, jedálňou i rytierskou 

sálou, sledujúc dobové interiérové zariadenie 

šľachty od obdobia renesancie po obdobie 

secesie. Zároveň sme počúvali rozprávanie 

o histórii Červeného Kameňa. 

Dozvedeli sme sa, že o stavbe hradu Červený 

Kameň sa zachovala zaujímavá povesť, podľa 

ktorej sa dvanásť mudrcov radilo, kde ho 

postaviť. Jedenásti navrhli vrch Kukla, ležiaci 

dnes oproti hradu. Iba jeden, najmladší, 

navrhol terajšie miesto, pretože podľa neho na 

vrchu Kukla sa stretávajú duchovia a strašidlá 

a určite sa im nebude páčiť stavebný ruch                

v ich hniezde. Väčšina však rozhodla pre 

Kuklu. A tak robotníci už v prvý deň postavili 

veľkú časť základov a múrov. V noci sa však 

diali čudné veci. Dobré víly nadvihli hrad              

a preniesli ho na susedný kopec. Aké veľké 

bolo prekvapenie robotníkov, keď na druhý 

deň už na pôvodnom mieste nič nenašli. Tak 

znova zasadla rada starších a dala za pravdu  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mudrc
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kukla_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kukla_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kukla_(vrch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADla
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svojmu najmladšiemu členovi a hrad nechala 

na novom mieste. Tak sa mohol nerušene 

vystavať do svojej krásnej podoby.  

 

Ale späť k histórii. Počiatky hradu Červený 

Kameň siahajú do prvej polovice 13. storočia. 

Jeho dejiny sa začali písať, keď česká 

kráľovná - vdova Konštancia Uhorská nechala 

pred rokom 1240 na svojich majetkoch 

postaviť hrad, ktorý sa stal známym pod 

menom Červený Kameň alebo tiež Bobrí 

hrad.  

Najskôr bol hrad kráľovským majetkom, 

neskôr sa ako jeho vlastníci vystriedali 

viaceré významné uhorské šľachtické rody, 

medzi inými i Matúš Čák Trenčiansky, páni 

zo Svätého Jura a Pezinka, Zápoľskí alebo 

Turzovci. 

V 16. storočí bol prestavaný na mohutnú 

pevnosť s  fortifikačným systémom patriacim 

k vrcholom vtedajšej vojensko-obrannej 

stratégie. Od roku 1583 až do druhej svetovej 

vojny sa dejiny hradu spájajú s Pálfiovcami. 

Tento významný uhorský rod ho postupne 

prebudoval na reprezentačné sídlo s bohatou 

štukovou a freskovou výzdobou interiérov. 

Pálfiovci obývali hrad až do roku 1945. 

V súčasnosti sa v priestoroch hradu nachádza 

múzeum prezentujúce historické bývanie 

šľachty. Videli sme zaujímavé zbierky 

porcelánu, skla, keramiky, ale aj obrazov 

a grafík. Našu pozornosť 

upútali tiež historické 

zbrane vrátane 

orientálnych, napr. 

tureckých handžárov 

a jatagánov. Obdivovali 

sme aj orientálne 

koberce, výšivky, ručne 

tkané gobelíny, 

rozmanité svietidlá 

a svietniky, ťažidlá, 

vejáre či knižnicu 

historických kníh 

vydaných od 16. do 20. 

storočia.  

Dozvedeli sme sa mnoho 

zaujímavostí. Ja som si 

napríklad zapamätal, od čoho je odvodený 

význam slovného spojenia nočný stolík. Ak sa 

domnievate, že od stolíka, ktorý sa nachádza 

vedľa postele, aby sme si na noc naň uložili 

všetko potrebné, tak sa mýlite rovnako ako ja. 

Pochádza od slova nočník. Kedysi na hradoch 

neexistovali toalety, aké poznáme dnes, ale 

používali sa nočníky. V noci, keď sa ich 

pánom nemal kto vynášať, zatvárali použité 

nočníky do stolíka vedľa postele, aby sa 

z nich nešíril zápach. 

Pani sprievodkyňa nás tiež informovala, že 

pre svoje neopakovateľné čaro bol hrad             

v nedávnej minulosti svedkom natáčania 

rôznych filmov a rozprávok, ako napríklad 

Princezná Fantagiró, Dračie srdce alebo Cinka 

Panna. 

Prehliadku sme zakončili v hradnom 

podzemí, súčasťou ktorého bol aj obranný 

systém hradu.  

Cestou domov sme si ešte urobili krátku 

zastávku v pekárni v Častej. Mňam. Vždy 

čerstvé koláče, osie hniezda, šišky, pagáče... 

Ak ste ešte neochutnali, určite odporúčam. 

Plní nielen dojmov, ale aj dobrôt z Častej sme 

dorazili včas a v poriadku späť na Myjavu.  

Výletníci z minuloročnej I.C a II.A 

Foto: M. 
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„DRELI SME“ K DRINY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď sa povie Driny, človek neznalý veci by si 

pomyslel, že názov tejto známej jaskyne je 

odvodený od slova drieť, tvrdo pracovať, 

prípadne obrazne ťažko sa k nej dostať (čo 

vôbec neplatí, lebo cestička príjemne 

chladivým lesom k nej je vyasfaltovaná a tých 

pár schodov ku vchodu nestojí za reč), ale 

pravda je, že názov súvisí s pomenovaním 

kríka drienky, ktorého v okolí rastie 

neúrekom. Aj túto informáciu sme sa 

dozvedeli od sympatickej mladej 

sprievodkyne v jedinej sprístupnenej jaskyni 

Malých Karpát – jaskyne Driny. 

A pravdupovediac ešte mnoho iných faktov 

a zaujímavostí. 

 

 

● objavili ju v roku 1929 I. Vajsábel a J. 

Banič, keď do nej vstúpili závrtovým 

komínom 

● v roku 1934 bolo sprístupnených prvých 

175 metrov pre verejnosť 

●z celkovej dĺžky 636 metrov je dnes 

sprístupnený pre verejnosť 550 metrov dlhý 

okruh 

● vchod je vo výške 399 metrov nad morom 
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A kedy? A kto?  

Nuž 10. septembra 2019, keď sme v rámci 

projektu TSK TEMATICKÉ ZÁŽITKOVÉ 

VZDELÁVANIE V OBLASTI HISTÓRIE, 

PRÍRODNÝCH VIED A 

ENVIROMENTALISTIKY V STREDNÝCH 

ŠKOLÁCH my, študenti 3.B a 3.C triedy 

spolu s tromi pedagógmi, navštívili tento 

prekrásny kút našej krajiny – úžasnú skalnatú 

oblasť Smolenického krasu – 2 km od 

Smoleníc. 

Počas hodinovej prehliadky sme prechádzali 

úzkymi chodbami puklinovej jaskyne 

vymodelovanej zrážkovými vodami, ktorej 

priestory nie sú rozsiahle, ale vynikajú 

jemnou sintrovou výzdobou (sinter = 

usadenina z minerálneho prameňa). Steny sú 

tu pokryté sintrom v teplých žltých, 

červenohnedých a žltohnedých farbách, 

priestory vyplnené pagodovitými stalagmitmi, 

typickými zúbkovitými záclonami a dná 

drobnými jazierkami. Medzi výzdobou 

vynikajú kvaple Slonie uši, Zajac a Trpaslík. 

A všetku túto podzemnú scenériu dotvárajú 

už teraz podriemkavajúce netopiere, pretože 

jaskyňa je ich „ležovisko“ niekoľko mesiacov 

v roku.  

Presýtení dojmami a chladnou krásou 

kameňov z dielne najsochára sveta – 

prírody sme ani nepotrebovali doplniť 

prázdne žalúdky a vrátili sme sa spokojní 

z výletu na Myjavu.  

V.,  foto M. 
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KLEBETNÍK 
 

Dnes si poklebetíme s p. profesorkou, ktorá na našej škole učí predovšetkým matematiku,                       

vo voľnom čase si rada zahrá na klavíri a má rada Tatry, ako i oddychové filmy a knihy zo 

súčasnosti. Áno, reč je o Mgr. Zlatke Horňákovej.                                                                     

Chcete vedieť viac? Čítajte náš KLEBETNÍK. 

 

 

Kde a v akom znamení ste sa narodili?  

Na Myjave v znamení Ryby. 

 

Na ktoré chvíle z detstva najradšej 

spomínate?  

Mala som skvelé detstvo. Také, ktoré dnešné 

deti už zrejme ani nezažijú. Bývala som na 

dedine a spolu so staršou sestrou sme trávili 

takmer celé dni vonku.  Nesťažovali sme sa 

na nudu, vždy 

sme si našli 

nejaký zábavný 

program.  

 

Aké školy ste 

vyštudovali?   
Univerzitu 

Konštantína 

Filozofa v Nitre, 

učiteľstvo 

predmetov 

matematika - 

hudobná 

výchova. 

 

Ako sa vyvíjala 

vaša pracovná 

kariéra po 

skončení 

vysokej školy?  

Hneď po 

skončení 

vysokej školy 

som nastúpila na 

Strednú 

priemyselnú 

školu v Myjave, 

kde som dodnes.  

 

Odkedy a čo učíte na našej škole?   

Od ukončenia vysokej školy učím prevažne  

matematiku. 

Čo je na pedagogickej práci 

najnáročnejšie?  

Vzhľadom na to, že učím matematiku, je to 

zrejme vzbudenie záujmu žiakov o daný 

predmet. Zo základnej školy už prichádza 

množstvo žiakov s negatívnym postojom 

k matematike, s čím sa veľmi ťažko bojuje. 

 

Myslíte si, že dnešní študenti sú v niečom 

iní, ako ste boli pred 

niekoľkými rokmi 

vy ako 

stredoškoláci? Ak 

áno, v čom?  

Máme za sebou 

uzatváranie známok. 

Zarážajúce pre mňa 

zostáva, koľkokrát 

som od žiakov počula: 

„Dajte mi päťku. Na 

polroku mi to je 

jedno!“ V tom sa od 

mojej generácie určite 

líšia. My sme sa 

snažili dosiahnuť čo 

najlepšie výsledky, 

bojovali sme, 

nehádzali sme flintu 

predčasne do žita.  

 
So staršou sestrou 

 

Ak by ste boli aspoň 

niekoľko dní 

ministerkou 

školstva, aké zmeny 

v slovenskom 

školstve by ste 

navrhli?  

Jednoznačne by som zrušila financovanie na 

žiaka a zvýšila dotáciu počtu hodín 

matematiky. Dve hodiny matematiky  
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týždenne v niektorých odboroch je naozaj 

nepostačujúce. 

 

 

Odbočme od témy škola. Čomu sa 

najradšej venujete vo voľnom čase?  

V súčasnosti  mi všetok voľný čas vypĺňa 

môj štvorročný syn, ktorý je pomerne 

aktívny a neustále potrebuje byť zamestnaný. 

Takže, ak sa niekedy predsa len nájde voľná 

chvíľka vo vhodnom čase, rada si zahrám na 

klavíri. 

 

Ktoré zaujímavé krajiny či mestá ste 

navštívili? Kde sa vám najviac páčilo? 

Počas letných dovoleniek to boli typické 

turistické destinácie ako Grécko, 

Chorvátsko, Egypt, Turecko, Tunisko, 

Maroko. Ale najradšej mám i tak naše Tatry. 

 

Máte nejakú obľúbenú knihu či film? 

Mám rada oddychové filmy i literatúru zo 

súčasného obdobia od českých a slovenských 

autorov, pri ktorých sa dá zasmiať.  

 

Čo považujete v živote za najdôležitejšie?  

Mať po svojom boku ľudí, ktorí pri vás vždy 

budú stáť, ktorí vás podržia i v tých 

najťažších životných situáciách.  

 

Naopak, čo by vám v živote určite 

nechýbalo?  

Pretvárka, faloš, vzájomné osočovanie 

a urážanie. 

 

 

Ak by bol možný prenos v čase, v akom 

období by ste najradšej chceli žiť?  

Každé obdobie prináša svoje výhody, 

a samozrejme, i nevýhody. Ja si to súčasné 

s mojím malým synčekom veľmi 

užívam, takže by som nemenila. 

 

Máte nejaké obľúbené miesto, kam 

vždy rada zájdete?  

Veľmi rada mám vychádzky po lese. 

Obzvlášť v dubákovej sezóne :o) 

 

Ak by ste nepracovali v oblasti 

školstva, akému povolaniu by ste sa 

najradšej venovali? 

V detstve sme sa so sestrou často 

hrávali na školu. No keďže bola 

staršia, vždy bola učiteľkou ona. 

Teraz sa na tom zabáva, že som si 

splnila detský sen. Vlastne si ani 

neviem predstaviť iné povolanie :o) 

 

 

Na záver, čo by ste zaželali čitateľom nášho 

časopisu?  

Veľa pozitívnej energie, zdravia, šťastia, 

lásky a samých dobrých ľudí okolo seba. 

 
Za rozhovor ďakuje redakčná rada  

Foto: rodinný album Mgr. Z. Horňákovej 
 



 Strojár  2/2019                                                                                    Podujatia    10    

    

    PRÍBEHY UKRYTÉ V KNIHÁCH 

Projekt bol zrealizovaný vďaka  

Participatívnemu komunitnému  

rozpočtu TSK 

 

 

 

KNIHY  A PROJEKT. Príbehy ukryté 

v knihách. Jeden z aktuálnych projektov 

našej školy realizovaný vďaka 

Participatívnemu komunitnému rozpočtu TSK 

pomaly smeruje do finále. A preto je čas 

ohliadnuť sa späť a začať rekapitulovať. 

Knihy. Sprevádzajú nás celý život. 

Rozprávkové príbehy z úst milujúcich 

rodičov. Neskôr knihy ponúkajúce nové 

vedomosti, dojmy, zážitky, inšpirácie. Odraz 

skutočného i imaginárneho sveta. 

Knihy dominovali aj v našom projekte. S jeho 

aktivitami sme začali v júni 2019. Koniec 

školského roka sme využili na exkurziu 

v Mestskej knižnici v Myjave ponúkajúcej 

čitateľom 25 000 knižných titulov.  

Pracovníčka knižnice pani Barteková nám 

priblížila jednotlivé oddelenia, predovšetkým 

časť venovanú beletrii a odbornej literatúre 

pre dospelých, študovňu i internetovú čitáreň 

s ôsmimi počítačmi. Vysvetlila aj 

katalogizáciu kníh a jednotlivé knižničné 

služby.  

Začiatok nového školského roka priniesol so 

sebou ďalšie úlohy projektu.  

LITERÁRNA OSOBNOSŤ. Pátrali sme po 

zaujímavostiach zo života a tvorby svetových 

a slovenských spisovateľov. Informácie 

o autoroch kníh sme spracovali rozmanitou 

formou – kreslili, maľovali, vyrábali koláže, 

plagáty, prepisovali zaujímavé úryvky básní 

či prozaických diel. Niektorí z nás zas fotili 

sochy a pamätné izby známych slovenských
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literátov. Z vybraných prác sme nainštalovali 

na 1. poschodí školy výstavu s názvom 

LITERÁRNE OSOBNOSTI OČAMI 

ŠTUDENTOV. 

KNIHA, KTORÁ MI UTKVELA 

V PAMÄTI. Tentokrát bolo našou úlohou 

vypracovať esej o literárnom diele, ktoré nás 

najviac zaujalo. Niektorí študenti siahli po 

kriminálnom príbehu, iných upútala literatúra 

faktu či vedecko-fantastický žáner, časť 

žiakov dala prednosť dobrodružným či 

romantickým námetom...  

A plynulo sme prešli k ďalšej aktivite: 

TÝŽDEŇ LITERATÚRY. Počas jesenných 

dní od 14. – 18. októbra 2019 v rámci 

netradičných hodín literatúry predstavili  

 

vybraní žiaci svoje najobľúbenejšie knižné 

tituly spolužiakom. Formou rozprávania,  

čítania úryvkov, prezentácie i následnej 

diskusie. Zaujímavé knihy máme možnosť 

prezentovať aj v novovytvorenej rubrike 

školského časopisu, ktorej názov sa zhoduje 

s názvom celého projektu PRÍBEHY 

UKRYTÉ V KNIHÁCH.  

S  me veľmi radi, že sa nám podarilo 

zrealizovať aj poslednú aktivitu projektu. 

V priestoroch 1. poschodia školy sme 

vybudovali ČITATEĽSKÝ KÚTIK. 

Objednali sme stoly, stoličky a štvrtáci 

doručený nábytok poskladali. Ešte trochu 

jesennej dekorácie a to najdôležitejšie – nákup 

klasiky i noviniek slovenskej a svetovej 

literatúry. V novozriadenom čitateľskom 

kútiku môžeme tráviť voľný čas čítaním kníh, 

časopisov alebo si len na chvíľu oddýchnuť 

a porozprávať sa so spolužiakmi. Uvedené 

priestory sa plánujú využívať aj na krúžkovú 

činnosť.  

Veríme, že projekt Príbehy ukryté v knihách 

ponúkol nám, študentom myjavskej 

priemyslovky, širokú škálu tvorivých 

voľnočasových aktivít, rozšíril naše 

vedomosti z oblasti svetovej a slovenskej 

literatúry a v neposlednom rade umožnil 

skultúrniť priestory školy.  

Text a foto: I.M. 
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ĎAKUJEME, 

ŽE NÁS VIDÍTE 

20. septembra 2019 sa uskutočnil už 18. 

ročník zbierky, ktorej cieľom je upozorniť na 

problematiku ľudí so zrakovým postihnutím 

a pomôcť im žiť čo najkvalitnejší 

a samostatný život. Prať, žehliť, variť či 

cestovať – to všetko sa po strate zraku dá 

naučiť, iba sa treba obrátiť na skúsených 

odborníkov. Pomocnú ruku ponúka Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá 

je organizátorom verejnej zbierky Biela 

pastelka. 

Už tradične sa aj naša priemyslovka formou 

dobrovoľníkov zapája do spomínaného 

charitatívneho podujatia. Nebolo tomu inak 

ani tento rok. Lenka, Denisa, Erik, Marko, 

Michal a Andrej, študenti 4.C triedy, si ráno 

obliekli tričká s logom zbierky, prevzali si 

pokladničky i biele pastelky a vybrali sa po 

triedach školy i po uliciach nášho mesta 

s cieľom pomôcť. 

Ambasádorkou Bielej pastelky bola aj tento 

rok známa moderátorka Adela Vinczeová: 

„Páči sa mi myšlienka Bielej pastelky i ľudia, 

ktorí sa na jej organizácii podieľajú. Bola by 

som veľmi rada, ak by sme spoločne urobili 

ešte veľa dobrých vecí zameraných na pomoc 

ľuďom nevidiacim a slabozrakým,“ povedala 

Adela Vinczeová 

na margo 

vzájomnej 

spolupráce.   
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Tí z vás, ktorí do zbierky ochotne prispeli, sa 

možno pýtajú: Kam pôjdu naše peniaze?“ 

V prípade Bielej pastelky si môžete byť istí, 

že peniaze budú kvalitne využité. Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska vďaka 

nim môže pomáhať výučbou čítania a písania 

Braillovho písma, učiť nevidiacich 

samostatne sa pohybovať v uliciach pomocou 

bielej palice. Ani práca na počítači či 

ovládanie dotykového telefónu dnes nie je pre 

nevidiacich problémom a pod odborným 

vedením ho poľahky zvládnu. Vďaka zbierke  

 

 

Biela pastelka môžu nevidiaci a slabozrakí 

absolvovať kurzy práce s kompenzačnými 

a optickými pomôckami, ktoré im výrazne 

uľahčujú život. Naučia sa tiež samostatne 

fungovať v domácnosti – zvládnu varenie, 

pranie i žehlenie. Aj vďaka vám sa mnohým 

ľuďom otvorí nová kapitola samostatného 

a radostnejšieho života. 

Ďakujeme! 

Text a foto: B. 
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       AKO  SA  MÁŠ? 
 

Ako sa máš? Všedná otázka. Skrýva však 

v sebe záujem o človeka... 

Ako sa máš? Otázka, ktorá sa stala mottom 

tohtoročnej kampane Ligy za duševné zdravie 

známej pod názvom Dni nezábudiek. Jej 

cieľom bolo predovšetkým upozorniť ľudí na 

dôležitosť rozhovoru a aktívneho počúvania 

druhých, ale i zvýšiť záujem o duševné zdravie 

ako veľmi dôležitý aspekt celkového zdravia. 

„Kampaň je o tom, že túto rýchlu a, zdá sa, aj 

povrchnú dobu, treba scitlivieť tak, aby ľudia 

boli ochotní venovať svoj vlastný čas načúvaniu 

blízkych – nebyť nevšímaví a byť plnohodnotní 

v rozhovoroch. Týmto chce Liga dať banálnej 

fráze Ako sa máš? nový význam, silu gesta, 

ktoré v sebe skrýva táto otázka,“ vysvetlil 

riaditeľ Ligy za duševné zdravie Martin Knut. 

Ako súčasť spomínanej kampane sa v dňoch             

2. – 6. októbra 2019 v uliciach slovenských 

miest zrealizovala zbierka Dni nezábudiek 

2019, počas ktorej dobrovoľníci rozdávali 

letáky o problematike duševného zdravia. 

Darcov dobrovoľného príspevku odmenili 

modrým kvietkom – symbolom zraniteľnosti 

duše.   

 

V Myjave sa k dobrovoľníkom  pridali aj šiesti 

študenti našej školy, konkrétne Boris, 

Ľubomír, Lukáš, Patrik a dvaja Michalovia 

z 3.B triedy. Príspevky, ktoré vyzbierali, 

rovnako ako aj peňažné dary z ostatných miest, 

pôjdu na nepretržitý chod Linky dôvery 

Nezábudka obnovenej opätovne po 13 rokoch 

1. júla 2019. Tá poskytuje 

nepretržitú 24-hodinovú službu 

sedem dní v týždni a má                         

k dispozícii 18 lekárov – 

psychiatrov, psychológov, 

sociálnych pracovníkov                              

a psychoterapeutov. 

Od jej spustenia zaznamenali 986 

relevantných hovorov. Na základe 

získaných údajov Liga za duševné 

zdravie usudzuje, že Slovákov 

najviac trápia depresie                             

a medziľudské vzťahy                                  

v súkromnom živote. 

 

 

 

Z minuloročných štatistík tiež vyplýva, že  

● takmer 500 000 ľudí na Slovensku trpí 

psychickými problémami,  

● približne 5 000 ľudí sa u nás vlani pokúsilo 

o samovraždu,  

● viac ako 500 samovraždu dokonalo, 

● a pritom 5 minút dôverného rozhovoru je 

začiatok toho, aby sa uvedené počty menili. 

 

Odborníci zdôrazňujú, že ľudia sa chcú 

rozprávať, a preto ich treba vypočuť. Získanie 

času, rozhovor, presmerovanie na odbornú 

pomoc je veľmi nápomocné a môže zachrániť 

život. 
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Vlani sme zaevidovali oproti roku 2017 o 27 

samovrážd viac. Z najnovších štatistík 

Národného centra zdravotníckych informácií 

(NCZI) vyplýva, že v roku 2018 na Slovensku 

spáchalo samovraždu 533 ľudí. Generálny 

riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš podotkol, že 

dlhodobo si častejšie dobrovoľný odchod zo 

sveta volia muži. Ukončiť svoj život sa 

rozhodli najčastejšie ľudia vo veku 50 až 59 

rokov, ale aj štyri deti do 14 rokov. „Takmer 

polovica (44,5 %) samovrážd bolo vykonaných 

za prítomnosti alkoholu alebo psychotropnej 

látky. Najčastejšie ukončili svoj život pod 

vplyvom alkoholu alebo psychotropnej látky 

mladí ľudia vo veku 15 až 19 rokov," 

informoval Blaškovitš a dodal, že počet 

samovrážd vyšší ako celoslovenský priemer bol  

v Trnavskom, Trenčianskom a 

Banskobystrickom kraji. „Najviac samovrážd 

bolo v minulom roku v mesiacoch máj a január, 

najmenej v decembri. Čo sa týka dní v týždni, 

najčastejšie páchali ľudia samovraždy                    

v pondelok, najmenej v piatok," spresnil 

generálny riaditeľ NCZI. 

Liga tiež upozornila, že stigma, spojená                    

s duševnými ochoreniami je na Slovensku stále 

veľká a jej riešenie je možné len národnou 

osvetou s aktívnym prispením vlády a vládnych 

organizácií. Preto chcú, aby ministerstvo 

zdravotníctva spustilo program prevencie. 

Zdravotné poisťovne by zas mohli umožniť 

lepšiu dostupnosť psychoterapií. 

 

Ďakujeme našim dobrovoľníkov i vám 

všetkým, ktorí ste do zbierky dobrovoľne 

prispeli. 

text a foto: K. 

 



Strojár  2/2019                                                                                      Podujatia     16                                                                           

 

Pokračujeme v tradíciách 

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 

vyhlásila pri príležitosti Medzinárodného 

mesiaca školských knižníc už 8. ročník 

celoslovenského projektu pre stredné školy 

s názvom ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA 

SLOVENSKÉ ŠKOLY. Tohtoročná téma 

znela: OSOBNOSTI, KTORÉ SA 

ZASLÚŽILI O DEMOKRACIU.  

Do spomínaného podujatia, ktorého cieľom je 

nielen nadviazanie kontaktov medzi 

slovenskými strednými školami, ale tiež 

podpora čítania prostredníctvom výmeny 

záložiek do kníh vyrobených ľubovoľnou 

technikou, sme sa už tradične zapojili aj my, 

myjavskí priemyslováci. Konkrétne, žiaci I.A, 

II.A a II.C triedy.  

Popustili sme uzdu zvedavosti i fantázii 

a pátrali po známych ľuďoch, ktorých skutky 

prispeli k rozvoju demokracie (no dobre, 

trochu nám pomohli aj naši učitelia 

slovenčiny). Potom sme už len hľadali vhodné 

citáty a obrázky, strihali, lepili, kreslili 

a výsledkom boli pestrofarebné záložky 

rozmanitých tvarov. Tentokrát naše kreatívne 

výtvory putovali až do hlavného mesta. Našou 

partnerskou školou sa stala 

Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Hálova 

16, Bratislava. Jej študenti – 

mladí ľudia s podobnými 

záujmami, názormi, 

problémami i radosťami, ako 

máme aj my - majú možnosť 

navštevovať jeden z dvoch 

študijných odborov: 

elektrotechnika a tiež 

informačné a sieťové 

technológie.  

Veríme, že naše záložky potešili. 
text a foto: B.
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VIDELI SME, SNÍVALI SME 

Piatok. 4. október 2019. My, študenti 

2.C, 3.A a 3.C triedy, sa ráno 

stretávame pred školou. Tentokrát do 

školských lavíc nesadneme. Paráda! 

Rozdelíme sa do dvoch autobusov 

a vyrážame. Smer Nitra. Už 

o niekoľko kilometrov ďalej 

zamračenú oblohu vystriedajú slnečné 

lúče a sprevádzajú nás celý deň. 

Kam sme sa vlastne vybrali? Predsa na 

podujatie s názvom AUTOSALÓN 

A AUTOSHOW NITRA 2019.  

Niekoľko čísiel na úvod: 

Ročník 26. 

Termín konania 3. – 6. 10. 2019 

Výstavná plocha 37 000 m2 

Počet vystavovateľov cca 200 

Počet značiek cca 30 

Počet noviniek cca 35 

 

A veru, je sa na čo pozerať. Od 

aktuálnych modelov až po novinky 

osobných, úžitkových a nákladných 

automobilov (niekedy ani nevieme, 

či skôr obdivovať pôvabné 

hostesky alebo najnovšie modely 

áut). Zo všetkých vystavovaných 

značiek spomeniem aspoň 

niekoľko – nový rad 1 od BMW, 

CUPRA FORMENTOR – prvý samostatný 

model značky Cupra, ktorý sa na trh dostane 

v roku 2020, HYUNDAI KONA HEV, KIA 

XCEED – crossover  vyrobený v Žiline, 

MAZDA CX 30, SEAT EL-BORN 

pomenovaný podľa štvrte v Barcelone...  

Všímame si aj novinky z oblasti dopravnej 

techniky, autopríslušenstva a servisnej 

i garážovej techniky. Zaujmú nás aj veterány 

– autá (až 100 exponátov) i motorky.  

Organizátori pripravili aj bohatý sprievodný 

program. TUNING SHOW – prehliadka 

tuning vozidiel CARS FAN CUP 2019 

s vyhlásením výsledkov, predstavovanie 

noviniek v oblasti tuningu, ukážky hasičskej 

techniky i techniky Ozbrojených síl SR, 

testovacie jazdy, jazdy zručnosti, stretnutie 

s redaktormi dopravného spravodajstva 

Zelená vlna a nechýba ani bohatá ponuka 

občerstvenia. 

Jednoducho, každý si môže vybrať to svoje.  

Spokojní a plní dojmov sa vraciame späť na 

Myjavu. Ja by som si takúto exkurziu rád 

zopakoval 

aj na 

budúci 

rok. 

A vy? 

 
Text a foto: 

B.
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Stalo sa už tradíciou, že na stránkach 

školského časopisu prinášame 

rubriku približujúcu osudy a názory 

bývalých študentov našej školy. 

Tentokrát vám predstavíme jednu z 

mimoriadne úspešných slovenských 

podnikateliek, výkonnú riaditeľku 

firmy Kovotvar.  

Zoznámte sa, prosím,                                       

Ing. MARCELA TOKOŠOVÁ. 

 

NAŠI 

EX 

 

V ktorých rokoch a aký študijný odbor ste 

študovali na SPŠ Myjava? 

Študovala som v rokoch 1994 – 1998 dnes už 

na myjavskej priemyslovke neexistujúci 

študijný odbor technicko-informatické služby. 

 

Ako spomínate na vaše stredoškolské časy? 

S veľkou nostalgiou! 

Boli to veľmi krásne časy, v podstate 

absolútne bezstarostné, no poznačené 

mladíckym presvedčením, že zmením svet 

k lepšiemu a spravodlivosť predsa musí 

existovať. Na tieto časy spomínam rada, 

častokrát so zamyslením. Dnes viem, že to so 

mnou nebolo jednoduché a pousmejem sa aj 

nad svojou dvojkou zo správania. No napriek 

všetkému som šťastná a spokojná, že som 

mohla prežiť svoju rannú mladosť ako 

priemyslováčka s logickým myslením pri 

objasňovaní vzniku krútiacich momentov... 

 

Kde ste pokračovali v štúdiu po 

skončení myjavskej priemyslovky? 

Po maturite som najskôr absolvovala 

nadstavbové štúdium na 

Poľnohospodárskom lýceu v Courselles 

Chaussy vo Francúzsku, v regióne 

Lotrinsko. Až potom som pokračovala 

v štúdiu na vysokej škole, konkrétne na 

Slovenskej poľnohospodárskej univerzite 

v Nitre, na Fakulte krajinného inžinierstva. 

Na doktorandské štúdium som sa prihlásila 

v roku 2010 na Slovenskú technickú 

univerzitu v Bratislave. Vybrala som si odbor 

priemyselné manažérstvo.  

Aké boli vaše pracovné začiatky? 

Ihneď po vysokej škole som nastúpila do 

menšej rodinnej firmy talianskeho majiteľa, 

ktorá sa zaoberala výrobou dopravných 

značiek. Pracovala som na pozícii 

marketingového manažéra, čo znelo celkom 

honosne pre nováčika na pracovnom trhu, 

ktorý sa dovtedy živil iba rôznymi brigádami 

a príležitostnými prácami počas štúdia na 

vysokej škole. Bohužiaľ, názov pracovnej 

pozície bol naozaj jediným, čo bolo v danej 

práci honosné (začiatky bývajú také, no nie je  
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to na škodu – ba práve naopak), a tak som 

hľadala uplatnenie ďalej. 

Kam vás neskôr osud v pracovnej oblasti 

zavial? 

V roku 2005 – 2006 sa v Senici realizovala 

výstavba oceliarskeho koncernu Arcelor 

Mittal, a tak som pri tom nemohla chýbať. 

Dosť dlho potom, ako som pod krídlami 

jednej nemeckej spoločnosti dostala možnosť 

podieľať sa na projektovom riadení samotnej 

výstavby tak významnej firmy, som bola na 

svoju prácu hrdá a myslela som si, že som 

zrealizovala nemožné a dosiahla som 

vytúžený emancipačný cieľ.                               
S dcérkou 

Táto hrdosť na seba samú však netrvala dlho, 

pretože už v roku 2007 som vďaka auditom 

zahraničných odberateľov zistila, že sa mám 

ešte stále čo učiť, a preto som v danom roku  

prešla do automobilového priemyslu 

a z dovtedy preferovanej francúzštiny som 

prehupla do každodennej nemčiny, rovno ku 

zákazníkom Mercedesu. Ako manažér kvality 

som bola zodpovedná za vizuálny stav 

interiéru vozidiel. Počas dvoch náročných 

rokov v automobilke som dostala príležitosť 

cestovať, stretávať sa s významnými ľuďmi 

v oblasti výroby automobilov značiek 

Mercedes, Renault a Peugeot. Dá sa povedať, 

že až vtedy som pochopila, že „ nič neviem“. 

Bolo treba zozbierať čo najviac znalostí, 

načerpať čo najviac informácií a overiť si 

svoje skúsenosti a schopnosti už takpovediac 

„naostro“. Takú príležitosť som dostala vo 

firme, ktorá nebola automobilovým kolosom, 

no práve z tohto dôvodu sa moja 

zodpovednosť nedala preniesť na desiatky 

iných ľudí tak, ako sa to vo veľkých fabrikách 

deje. Od roku 2008 som pôsobila  v Čechách 

na pozícii manažéra kvality v  nemeckej firme 

vyrábajúcej luxusný záhradný nábytok a stala 

som sa jedným z vrcholových manažérov 

úspešnej firmy. 
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V súčasnosti pôsobíte v pozícii výkonného 

riaditeľa a predsedu predstavenstva firmy 

Kovotvar. 

Áno, počas mojej krátkej spolupráce 

s poradenskou firmou pre riadenie a záchranu 

neefektívnych spoločností, som sa v roku 

2010 ocitla vo firme Kovotvar, v.d. v Kútoch. 

 Táto spoločnosť bola od začiatku mojou 

srdcovkou. Jej vznik je spojený s minulým 

storočím, konkrétne rokom 1953, kedy nežili 

ešte ani moji rodičia. Ako súčasť 

poradenského tímu som videla túto  - inak 

v širokom okolí známu firmu - na kolenách. 

Vedela som, že existuje už iba jedna 

možnosť!  Aby ľudia, v tej dobe pracujúci 

v Kovotvare, prežili prichádzajúce Vianoce 

ako jeho zamestnanci a nie ako nezamestnaní 

na úrade práce. Stala som sa krízovou 

manažérkou a riaditeľkou daného výrobného 

družstva, ktoré som úspešne previedla 

reštrukturalizáciou. 

Následne sa z firmy pred krachom stala firma 

úspešná najmä vo svete. Svoje výrobky dnes 

vyvážame do všetkých kontinentov sveta 

(okrem Antarktídy ). 

Sme jednou z popredných firiem na 

Slovensku v oblasti strojárstva, o čom svedčí 

udelenie ocenenia Spoľahlivého výrobného 

podniku. Stali sme sa Dôveryhodnou firmou 

za rok 2016.  Obrovským úspechom firmy 

bolo ocenenie Pečať bonity za ekonomické 

výsledky v roku 2015, čo je iba päť rokov od 

doby, kedy Kovotvar posielala do konkurzu 

väčšina jeho dodávateľov. 

 Čo je však najhlavnejšie, Kovotvar je firma 

rýdzo SLOVENSKÁ!  A to je to 

najdôležitejšie! Tá emancipácia, keď naše 

výrobky pri cestách do zahraničia nájdem 

v letiskových halách, vo výkladoch obchodov 

v prestížnych mestských uliciach alebo 

v svetoznámych hoteloch... Je až 

neuveriteľné, že kus plechu, ktorý prerobili 

ruky Slováka, sa dostane do sveta a je 

kvalitatívne vysoko hodnotným tovarom na 

trhu interiérovej dekorácie a neoceniteľným 

pomocníkom v záhradách a domácnostiach po 

celom svete! 

 Vieme o vás, že ste za svoju prácu získali 

viacero ocenení.  

V roku 2015 som bola ocenená v rámci 

nominácie Podnikateľka Slovenska. 

Za rok 2017 som patrila medzi TOP 10 žien 

slovenského biznisu a v rovnakom roku sme 

ako firma Kovotvar dostali ocenenie za 

aktívnu snahu podieľať sa na zlepšovaní 

situácie marginalizovaných 

a znevýhodňovaných  skupín na Slovensku – 

Romaspirit 2017. 

 

V mene celej redakcie vám želáme ešte 

veľa pracovných, ale i osobných úspechov! 

Foto: rodinný album Ing. M. Tokošovej 
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SPŠ V 
TRENČÍNE 

V dňoch 24. – 25. októbra 2019 sa v Trenčíne 

uskutočnil už 21. ročník výstavy nazvanej 

STREDOŠKOLÁK  - HRDINA REMESLA 

prezentujúcej návštevníkom všetky dôležité 

informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia. 

Medzi viac ako 40 vystavovateľov sa aj tento 

rok zaradila aj naša priemyslovka. 

O jednotlivých študijných odboroch 

záujemcov podrobne 

informovali študenti: Lenka 

Benová (4.C LOG), Miroslav 

Kozaný (4.B ELE) a Juraj 

Ondris (3.A MEC) 

v doprovode svojich 

vyučujúcich Ing. 

Podmajerskej (v piatok ju 

vystriedal riaditeľ školy Ing. 

Duga) a Ing. Mozoláka. Žiaci 

zároveň predstavili 

pripravené technické 

exponáty z našej školy.  

Ako sa vyjadril prítomný 

štátny tajomník Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR Branislav Ondruš: 

"Výstava Stredoškolák - 

Hrdina remesla je unikátne  

a jedinečné podujatie v rámci 

celého Slovenska. Je to hlavne tým, že 

návštevník tu môže nájsť na jednom mieste 

stredné školy, v tomto roku aj vysoké školy, 

ale aj zamestnávateľov z regiónu. Tento 

koncept sa mi veľmi páči, pretože žiaci vďaka 

výstave získajú dôležité informácie, ktoré 

môžu rozhodnúť o ich budúcej 

študijnej či pracovnej kariére." 

Ako už bolo spomínané, 

novinkou tohtoročnej edície 

Stredoškoláka bola 

prezentačná výstava vysokých 

škôl, na ktorej sa organizačne 

podieľala Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Počas dvoch dní sa na trenčianskom 

výstavisku predstavilo deväť vysokých škôl, 

ktoré priblížili návštevníkom viac ako 400 

študijných programov. 

Výstavu navštívil aj predseda TSK Jaroslav 

Baška, ktorý ocenil najlepšie školy a firmy 

zapojené do systému 

duálneho vzdelávania. 

Na margo duálneho 

vzdelávania 

v Trenčianskom kraji 

pán Baška uviedol:          

"V systéme duálneho 

vzdelávania máme 

výborné čísla.                   

V aktuálnom školskom 

roku je v duáli 

zapojených 415 

prvákov. Do konca 

tohto polroku sa do 

duálu môžu stále 

prihlásiť aj prváci, 

ktorí nemajú 

podpísanú žiadnu 

zmluvu so 

zamestnávateľmi. 

Celkovo vo všetkých ročníkoch praxuje 

priamo u zamestnávateľa v Trenčianskom 

kraji 1140 študentov." 

Predseda TSK Jaroslav Baška navštívil aj 

expozíciu myjavskej priemyslovky a vyskúšal 

si i náš „šľapovar“.                         Text a foto: P.
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TAK 

TOTO 

NEPREJDE 

 
 

 je nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 na Slovensku 

vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových 

momentov 20. storočia. Zaznamenáva príbehy a snaží sa 

rozprávať ich ďalej. Verí totiž, že konkrétne ľudské osudy sú 

tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti. 

Spoluprácu s organizáciou Post Bellum sme nadviazali v uplynulom školskom roku 

pri realizácii podujatia  Iba sme sa narodili. 

V aktuálnom školskom roku sme ich oslovili opäť. Voľba tentokrát padla na 

workshop Tak toto neprejde a z tried na 3.B. 

 

17. októbra 2019 k nám zavítali dvaja 

sympatickí, vedomosťami z histórie podkutí 

lektori Ivo a Gabika. Úvod stretnutia venovali 

situácii na Slovensku a v Čechách v 80-tych 

rokoch minulého storočia. Spolu sme 

analyzovali pojmy nedemokratické systémy, 

totalita, cenzúra, sloboda slova, ľudské práva 

a ich porušovanie.  

Potom sme sa dostali k zážitkovému učeniu,       

k rolovej hre, v rámci ktorej sme sa stali 

tvorcami samizdatovej literatúry. 

Predstavovali sme skupinu ľudí, 

intelektuálov, umelcov s rôznymi osobnými 

osudmi, ktorí sa stretávajú a rozhodnú sa 

vytvoriť umelecké texty a vydať ich vo 

vlastnej réžii ako samizdaty. Postupne sme 

vzbudili podozrenie u Štátnej bezpečnosti. 

Prišlo prenasledovanie, vypočúvanie, cenzúra 

a špirála udalostí, ktoré táto spočiatku nevinná 

činnosť vyvolala. Zažívali sme situácie, kedy 

bola potieraná sloboda slova a porušované 

ľudské práva a slobody. Lektori využívali 

praktiky vtedajšej doby a my sme zažívali 

represálie.  

Netradičnou a nenásilnou formou sme sa 

oboznamovali s historickými reáliami                        

i dilemami, ktorým ľudia v tých časoch čelili.  

 

Záver workshopu bol zameraný na spätnú 

väzbu, v rámci ktorej sme vyjadrovali svoje 

pocity jednak z pozície postavy, role, ale aj               

z pohľadu súčasníka. Lektori sa snažili 

vyvolávať aj asociácie so súčasnosťou                          

a možnosťami ohrozenia demokracie, slobody 

slova a ľudských práv. 

 

Zhodli sme sa, že workshop Tak toto neprejde 

bol veľmi zaujímavý, poučný i zábavný. 
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Workshop bol zameraný na život u nás po 2. 

svetovej vojne. Pripomenuli sme si významné 

udalosti, ktoré sa diali od konca vojny do 80-

tych rokov 20. storočia. Ivo a Gabriela vedeli 

o čom rozprávajú, ochotne odpovedali na 

otázky a zapájali nás do rôznych aktivít. 

Vedeli veci opísať tak, aby nás to zaujalo. 

Zabavili sme sa a pritom sme sa aj niečo 

naučili. Bolo to príjemne strávených niekoľko 

hodín.  

 

 

Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Mne 

osobne sa to páčilo. Lektori boli v pohode, 

ľudia so zmyslom pre humor aj históriu. 

Téma, ktorá hovorila o komunizme 

a socializme v ČSSR bola veľmi inšpiratívna 

už len z toho hľadiska, že mladí ľudia si 

nevážia hodnoty a veci, ktoré kedysi naši 

predkovia nemali a bojovali o ne. Mám na 

mysli slobodu slova, absenciu nezmyselnej 

cenzúry, možnosti cestovania a pod.  

Pre niektorých mladých ľudí je táto časť 

histórie veľkou neznámou. Toto podujatie 

bolo obohacujúcou skúsenosťou nielen pre 

mňa, ale aj pre mojich spolužiakov.  

Bolo by dobré, aby takýchto worshopov bolo 

viac. Udeľujem 10 bodov z 10 možných.  

 

Podujatie organizácie Post Bellum sa 

mi páčilo. Predovšetkým to, že sme sa 

zapojili do rôznych zaujímavých 

aktivít (napríklad sme sa hrali na 

novinárov), a keď sme nevedeli ako 

ďalej, lektori nám ochotne pomohli.  

 

 

 

 

 

text: V., foto: M. 
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Študent 4. ročníka študijného odboru mechanik nastavovač Matúš absolvoval v uplynulom 

školskom roku niekoľkomesačný študijný pobyt v zahraničí. Po návrate domov úspešne vykonal 

rozdielové skúšky a dnes spolu so svojimi spolužiakmi pokračuje v štúdiu v maturitnom ročníku. 

My sme jeho návrat na Slovensko využili na krátky 

rozhovor. 

V KRAJINE 

JAVOROVÉHO 

LISTU 
Ako si sa dostal do Kanady a aký dlhý čas 

si tam strávil? 

V Kanade som strávil 5 mesiacov. Dostal som 

sa tam cez agentúru a vďaka môjmu 

najlepšiemu priateľovi. 

V ktorom meste si bol a ako sa volala škola, 

ktorú si navštevoval?  

Bol som v najväčšom kanadskom meste, v 

Toronte. Škola, do ktorej som chodil, sa 

volala Braemer College. 

Popíš nám podrobnejšie školu, ktorú si 

navštevoval, školský systém, predmety, 

ktoré ste mali, rozvrh, spôsob vyučovania  

a skúšania... 

Braemar College bola založená v roku 1995. 

Je to súkromná stredná škola, 

situovaná v centre Toronta, 

hneď vedľa University of 

Toronto. Škola kopíruje 

štruktúru semestrálneho štúdia. 

Každý semester trvá 9 týždňov. 

Počas nich sa študent 

koncentruje na 2 predmety. Ja 

som mal v 1. semestri 

matematiku a anglický jazyk. 

V 2. semestri zas anglický jazyk 

a počítačové vedy. Po ukončení 

štúdia získajú študenti Ontario 

Secondary School Diploma. 

Čo sa týka rozvrhu, každý deň 

sme mali dve vyučovacie 

hodiny, jednu doobeda a druhú 

poobede, ale jedna vyučovacia 

hodina trvala 2 a pol hodiny. Najskôr nám 

vždy vysvetlili učivo, potom sme mali čas na 

opakovanie a na záver sme písali testy. Tie 

nás čakali aj na konci semestra. A mávali sme 

aj teamtalking.  

Veľkú pozornosť venovala škola aj 

mimoškolskej činnosti. 

 

Keby si mal porovnať školský systém u nás 

a v Kanade, čo sa ti viac páči u nás a čo 

v Kanade. Kde je to podľa teba 

náročnejšie? 

 

U nás sa mi páči, že sme v škole kratšie 

a hodiny v rámci vyučovania sú rozmanité. 

V Kanade som mával len dva predmety 

denne, a tak som sa zas mohol na ne viac 

sústrediť.  
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Z akých rôznych krajín boli na kanadskej 

škole študenti? 

Boli tam mladí ľudia z Ameriky, 

z Kazachstanu, z Vietnamu, z Francúzska 

a z Brazílie. 

Kde si bol ubytovaní a kde si sa stravoval 

počas tvojho pobytu v Kanade? Ako si si 

rozumel so svojimi domácimi? 

Bol som ubytovaný v jednej hosťovskej 

rodine. Celkom som si s domácimi rozumel, 

predovšetkým s ich synom. Stravoval som sa 

u nich a občas v reštauráciách. 

Na akých výletoch si bol počas tvojho 

kanadského pobytu? Čo ťa najviac 

zaujalo? 

Bol som napríklad na viac než 

553 metrov vysokej CN 

Tower v Toronte na brehu 

Ontárijského jazera, v New 

Yorku, navštívil som 

Niagarské vodopády a chodil 

som aj do Windsoru za 

rodinou. Najviac ma zaujal 

New York tým, aké je to tam 

obrovské a ako tam život 

rýchlo plynie. 

Ako by si vo všeobecnosti 

ohodnotil život v Kanade? 

Je iný, akýsi rýchlejší. Ľudia 

značne využívajú bezpečnú 

a čistú mestskú dopravu, aj 

keď je tým pádom dosť 

preplnená. 

Celkovo sú tam ľudia milí 

a nápomocní. 

 

Čím ťa najviac obohatil tvoj 

pobyt v Kanade? 

 

Zážitkami, skúsenosťami 

a vedomosťami, 

predovšetkým z angličtiny. 

 

Vrátil by si sa ešte do tejto 

krajiny? 

Samozrejme, bolo to super. 

 
 Za rozhovor ďakuje redakčná rada 

Foto: rodinný album Matúša Jánoša 
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    PRÍBEHY UKRYTÉ V KNIHÁCH 

Projekt bol zrealizovaný vďaka  

Participatívnemu komunitnému  

rozpočtu TSK 

 

 

 

Príbehy ukryté v knihách 
- jeden z aktuálne realizovaných projektov SPŠ Myjava, ale i nová rubrika 

nášho časopisu. 

Čítal si zaujímavú knihu, upútal ťa konkrétny literárny príbeh či postava? 

Napíš o tom článok a inšpiruj aj ostatných k prečítaniu príbehu. 

 
 

Vybral som si knihu od anglickej 

spisovateľky Agathy Christie 

HERCULE POIROT, ktorá patrí 

k detektívnym žánrom. 

Hercule Poirot je belgický detektív 

s fúzikmi upravenými podľa pravítka. 

S neuveriteľne bystrou šedou mozgovou 

kôrou rieši prípady, na ktoré ani slávna 

britská polícia  Scotland Yard nestačí.  

Najviac ma zaujal príbeh Neuveriteľná 

krádež, v ktorom priemyselník lord 

Mayfield pripravuje v spolupráci 

s britským ministerstvom obrany výrobu 

nového stíhacieho lietadla výborných 

parametrov. Aby mohol vývoj naďalej 

pokračovať, potrebuje väčšie finančné 

prostriedky od vlády. Tá mu však po 

škandále s údajným predajom húfnic 

Japonsku nedôveruje. A tak sa rozhodne 

pozvať do svojho sídla pani 

Vanderlynovú, v minulosti podozrievanú 

zo spolupráce s nacistickým Nemeckom, 

a použiť prísne tajné plány prototypu 

lietadla ako návnadu k jej odhaleniu.  

Na detektíva Poirota sa obráti 

znepokojená lady Mayfieldová a požiada 

ho, aby sa pripojil medzi hostí 

a nenápadne zaobstaral ochranu prísne 

tajných materiálov. Napriek Poirotovej 

prítomnosti zmizne  dôležitá listina  

a detektív musí okamžite zasiahnuť. 

V stávke je  Poirotova povesť 

vynikajúceho detektíva  a aj niečo viac. 

V stávke sú záujmy celého Anglicka.  

A aby som vám nevyzradil celý dej, tak už 

len záverečná poznámka: Hercule Poirot 

nezostane nič dlžný svojej povesti 

vynikajúceho detektíva a Anglicko 

vyriešením záhady zachráni. 
David Kocák 



Strojár  2/2019                                                                                       Kultúra     27     

 

Agatha Christie, anglická spisovateľka, 

vlastným menom Agatha Mary Clarissa 

Miller, sa narodila v Torquay. Chcela byť 

opernou speváčkou (študovala spev), ale na 

vystupovanie bola príliš hanblivá. Osud jej 

pridelil iné poslanie. Jej spisovateľské 

začiatky neboli príliš plodné - napísala 

niekoľko nevydarených románov. Po tom, čo 

začala písať detektívky a čitateľom 

predstavila Hercula Poirota v knihe Záhada 

na zámku Styles, začala kariéra Agatha 

Christie pomaly stúpať. S detektívnym 

románom Vražda Rogera Acroyda prišiel 

prvý výrazný úspech, ktorý bol doslova 

bestsellerom a dodnes patrí medzi jej 

najlepšie diela. Ďalšou výraznou postavou         

v jej dielach, okrem Hercula Poirota, ktorý sa 

objavil v 33 knihách, bola slečna Jane 

Marplová, o ktorej si mohol čitateľ prvýkrát 

prečítať v roku 1931 v knihe Vražda na fare 

(The Murder at the Vicarage). Množstvo 

detektívok, či už s Herculom Poirotom alebo 

slečnou Marplovou, bolo sfilmovaných. 

Agatha Christie písala aj pod pseudonymom 

Mary Westmacottová - napísala                              

6 psychologických románov, 19 zväzkov 

detektívnych poviedok, 14 divadelných hier                

s detektívnym námetom, 2 diela literatúry 

faktu a knihu básní.  

V roku 1976 zomrela vo Wallingforde vo 

veku 85 rokov.                                      RR 
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horný rad zľava: Beňo, Konečný, Hladík, Viskup, Michalica, 

Havlík, Rehák, Gabriel, Gašo, Polakovič, Bartúnek, Mešťánek, 
Selecký, Sloboda, Urban, Cintula 

dolný rad zľava: Schmidolová, Eliášová, Minarechová, Žifčáková, 
Sudorová, Raganová, RNDr. Grešnerová, Vaváková, Gablovská, 
Vašutová, Siváčková 

 

Charakterizujte vašu triedu 2 – 3 slovami 

-  dobrá, zábavná, vtipná 

-  môže byť 
-  hlučná, málo nápomocná 

-  pohodová 

-  celé zle 

-  ukecaná, neposlušná 
-  rôznorodá, priemerná 

-  veľmi divná, falošná 

 

Čo vám vyučujúci vyčítajú?  
● nepozornosť, hlučnosť 

● mobily, rozprávanie na hodinách 
● neprezúvanie 

● správanie niektorých spolužiakov 

● fajčenie 

● zlú úpravu zošita 
● neskoré príchody 

 

Za čo vás chvália? 
▲ za správne odpovede 

▲ keď konečne niečo vieme 

▲ keď nevyrušujeme 
▲ za komunikáciu 

▲ keď poslúchame 

▲ oni nás chvália? 

▲ za nič 

 

 

 

Najvtipnejší človek z triedy  

☻ Jakub Konečný (10) 

☻ Pavol Sloboda (9) 

 

Najzodpovednejší človek z triedy 

♣  Veronika Vašutová (21) 

♣  Vanesa Vaváková (17) 

 

Najmúdrejší človek z triedy 

♦  Pavol Sloboda (18) 
♦  Vanesa Vaváková (6) 

 

Najvyšší z triedy 
▓  Tobias Viskup (195 cm), 

▓  Marek Urban (195 cm) 
 

Najnižší z triedy  

▪  Veronika Sudorová (161 cm) 
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Najukecanejší človek z triedy  

◘  Dan Gabriel (20) 

◘  Monika Gablovská (9)                                                               

 
Najlepší športovci triedy 

♠ futbal – Niko Havlík, David Kocák, 

Veronika Sudorová, Ivana 

Bozalková 
♠ volejbal – Tobias Viskup 

♠ hokej – Timotej Mešťánek 

 

Umelecky zameraní ľudia triedy  
♫  Lenka Siváčková, Monika Gablovská  –  

folklór  
♫  Alena Schmidolová – klavír 

♫  Jakub Konečný – moderný tanec 

♫  Alexandra Minarechová - kreslenie 

 

Kto sa prvý ožení/vydá?        
♥  Adrián Bartúnek (5) 

♥  Alena Schmidolová (4) 
♥  Monika Gablovská (4) 

 

Kto to dotiahne ďaleko? 

  Martin Beňo, Vladimír Gašo, Niko Havlík, 
Dan Gabriel   – podnikanie 

  Pavol Sloboda  – informatika, matematika 

  Martin Cintula  – politika 

  Tobias Viskup – volejbal 

  Veronika Vaváková – obchod a podnikanie 
 

Najlepší zážitok triedy? 
  vianočné posedenie 

  lyžiarsky kurz  

  koncoročný výlet – Stará Myjava 

  autosalón 

 

Najobľúbenejšie predmety 
 telesná a športová výchova (7), informatika 

(5), prestávka (4), občianska náuka (4) 

 

Najťažšie predmety 
 matematika (14), anglický jazyk (7) 

  

Aká je vaša triedna? 
 zábavná      

 veľmi super 

 dobrá, ochotná 

 prísna 
 komunikatívna 

 spravodlivá 

 opálená 
 pohodová 

 10/10, fajná 

 úžasná 
 

Čo vám v škole najviac chýba? 
  riaditeľské voľno 

  dlhšie prestávky 

  výťah 
  jedáleň priamo v škole 

  toaletný papier a zrkadlá na WC 

  lepšia WI-FI  
  lacnejšie ceny v bufete 

  teplá voda v sprchách 

  prístrešok na fajčiarske lavičky 

  pekní chlapci 
  nič 
 

Čo by ste zmenili na vašej triede? 

 voľačo určite 

 menej ohovárania, falošnosti 
 nič 

 viac ochoty, menej hluku 

 lepšie správanie 

 menej skúšania 
Charakteristika bola zostavená podľa najčastejšie sa 

opakujúcich odpovedí v ankete triedy             foto: Č., M.  
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VIETE, ŽE... 
Včela 

medonosná, 
najrozšírenejší 

druh včelstva 

v našich 

končinách, 

žije na Zemi viac ako 80 miliónov rokov. Je 

neuveriteľné, ako úžasne sa dokázala 

prispôsobiť zmenám, ktoré za taký dlhý čas 

na našej planéte nastali. Bzukot, ktorý počuť 

okolo včely, v skutočnosti značí pohyb jej 

krídel. Nimi dokáže urobiť až 180 pohybov za 

sekundu. Včely vyletujú počas leta do práce 

od skorého rána (4:00 hod.) a pracujú celý 

deň až do večera (cca 17:00 hod.). 

Prirovnanie „usilovný ako včela“ má teda 

svoje opodstatnenie. Aby sme získali 

kilogram medu, musí na zbere nektáru 

pracovať zhruba 1100 včiel.  

Viac ľudí žije v Tokijskej aglomerácii než 

v celej Kanade. 

Hoci sa to nezdá, je to tak. Veľké Tokio alebo 

aglomerácia Tokia je najľudnatejšia oblasť na 

svete. Rozkladá sa na ploche 13 500 km², čo 

je viac ako rozloha Bratislavského, 

Trnavského a Nitrianskeho kraja dokopy. Na 

tomto území však žije viac ako 35 miliónov 

obyvateľov. 

 

Výsledky výskumov naznačujú, že na dĺžku 

života má väčší vplyv kvalita vzťahov, než 

pravidelné cvičenie.  

 

Náš mozog pracuje tvorivejšie paradoxne 

vtedy, keď sme unavení. 

Jediná časť ľudského tela, v ktorej sa 

nenachádza zásoba krvi, je očná rohovka. 

Zároveň prijíma kyslík priamo zo vzduchu. 

Mozog jedného človeka vyprodukuje za deň 

viac elektrických impulzov ako všetky 

telefóny na svete dokopy. 

Priemerné štvorročné dieťa sa za deň opýta 

okolo 450 otázok. 

Ak by si si za celý život neostrihal vlasy, 

mohli by dorásť až do dĺžky 725 metrov. 

40% celkovej rozlohy Zeme 

leží v šiestich krajinách. 

Kečup bol začiatkom                 

19. storočia používaný ako 

liek - predovšetkým na 

hnačku. 

Na svete sa vypijú dve 

miliardy šálok kávy denne. 

Až 63 % Slovákov kávičkuje 

každý deň.  

Najviac kávy vypijú v rámci 

Európy Fíni, potom sú                 

v rebríčku ich škandinávski 

susedia.  

Francúzsky spisovateľ 

Honoré de Balzac patril         

k najväčším kávičkárom na svete. Hovorí sa, 

že vypil až 60 šálok kávy každý deň.  

Káva je druhá najdôležitejšia komodita na 

svete. Na jej pestovaní, spracovaní                          

a distribúcii sa podieľa okolo 500 miliónov 

ľudí. 

Káva k nám prišla z Etiópie, kde ju objavili 

v 8. storočí a nazývali ju kaffa. Ľudia kávu 

spočiatku len žuli, až neskôr ju začali 

pripravovať a piť.                        
                                                      foto: internet 
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NIEKOĽKO  OMYLOV  VŠEOBECNÉHO  

VZDELANIA 

V minulosti sa používalo menej 

cudzích slov 

Sťažnosti, že materinský jazyk zaplieňujú 

cudzie slová, sú veľmi staré. Práve preto sa 

v histórii aj v súčasnosti objavujú snahy 

vylúčiť cudzie slová z používania. Už minulé 

pokusy o zavedenie vlastnej terminológie 

vyvolávajú u súčasných generácií výbuchy 

smiechu (napr. hrmotruhlica = klavír, hovník 

= pohovka). Slovenčina a čeština nemajú 

priveľké problémy s prijímaním cudzích slov 

a niektoré oblasti (napr. počítačový slang) by 

bez ich použitia prestali fungovať. Väčší 

odpor proti preberaniu cudzích slov má 

maďarčina a v poslednej dobe sa proti tomu 

stavajú hlavne Francúzi.  

Ceruzky obsahujú olovo 

Môžu si to myslieť 

tí, ktorých rodným 

jazykom je 

nemčina (das Blei 

= olovo, der Stift 

= palička, tyčinka, 

Der Bleistift = 

ceruzka). 

V staroveku aj 

v stredoveku sa 

naozaj písalo 

tyčinkami alebo aj 

s kotúčikmi zo 

zliatin olova. Tieto nástroje však boli veľmi 

tvrdé, často dochádzalo k poškodeniu 

materiálu, na ktorý sa písalo, a olovené 

nástroje na písanie značne poškodzovali 

zdravie, čo však vtedy ešte nebolo známe. 

V 17. storočí objavili v Anglicku náhradu – 

grafit. V tých časoch ho ešte považovali za 

olovenú rudu. Práve preto sa názov ceruzky 

v nemčine nezmenil a ceruzka sa v tomto 

jazyku volá Bleistift, hoci v nej niet po olove 

ani stopy. Dnes sa ceruzky vyrábajú 

z mletého grafitu s rôznymi prímesami, napr. 

hliny, ktorými sa reguluje tvrdosť. 

Fax vynašli v 20. storočí 

Fax vynašiel okolo r. 1840 škótsky hodinár 

Alexander Bain. Namiesto dnešných 

svetelných lúčov pracoval však s kyvadlom 

pripojeným na elektrický obvod. Znaky, ktoré 

kyvadlo snímalo, museli byť z elektricky 

vodivých materiálov. Talian Giovanni Caselli 

prístroj zlepšil a r. 1865 nadviazal faxové 

spojenie medzi Parížom a Londýnom, ktoré 

fungovalo len 5 rokov. R. 1906 sa faxom 

prenášali už aj novinové fotografie.  

Rikša pochádza              

z Číny 

Túto typicky ázijskú ručnú 

dvojkolesovú káru vynašiel 

r. 1870 americký reverend 

v Japonsku. Bola to 

pomôcka pre jeho chorú 

ženu. Záujem o tento 

vynález bol taký veľký, že 

sa duchovný začal venovať 

sériovej výrobe týchto 

dopravných prostriedkov. 

Veľkému počtu svojich 

cirkevníkov sa tým postaral 

o trvalé zamestnanie. Pôvodný názov káry bol 

„džinrikša“, čo znamená „vozidlo pre 

človeka“, zatiaľ čo skratka „rikša“ je už len 

„vozidlom“. Tento praktický výrobok sa 

neskôr z Japonska rozšíril po celej 

juhovýchodnej Ázii.  

Spracované podľa publikácie 1000 omylov všeobecného 

vzdelania, foto: internet         
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STRÁNKY  PLNÉ  HUMORU 

Dve babky sa rozprávajú: 

- Môj manžel je hrozný. 

Včera volal susedom, aké 

majú číslo telefónu. 

- No môj je ešte horší. 

Predal auto, aby mal na 

benzín! 

 

 Jeden žid začal čítavať               

v metre arabské noviny. 

Tento jeho zvláštny 

fenomén si všimol jeho 

priateľ, ktorý náhodou 

jazdil tým istým spojom. 

Veľmi naštvaný mu 

povedal: - Mosh, čo si 

potratil rozum? Prečo čítaš 

arabské noviny? 

Mosh odpovedal: - Čítal 

som židovské noviny, ale čo 

som našiel? Židia sú 

prenasledovaní, Izrael je 

napadnutý, Židia miznú 

prostredníctvom asimilácie 

a manželstva, Židia žijú                 

v chudobe. Tak som pozrel 

arabské noviny a čo 

nájdem? Židia vlastnia 

všetky banky, Židia 

ovládajú médiá, Židia sú 

bohatí a mocní, Židia 

vládnu svetu. Tieto noviny 

sú oveľa lepšie! 

 

Muž podišiel k veľmi 

krásnej žene                     

v supermarkete             

a spýtal sa: 

- Viete, stratila sa mi 

tu v supermarkete 

žena. Môžete sa so 

mnou pár minút 

rozprávať? 

- Prečo? 

- Pretože vždy, keď 

hovorím s krásnou 

ženou, moja žena sa  

z ničoho nič objaví. 

Pekná, pokojná                

a úctyhodná dáma 

odišla do lekárne. 

Hneď ako uvidela 

lekárnika, pozrela sa 

mu priamo do očí a 

povedala: - Chcela by 

som si kúpiť kyanid. 

Lekárnik sa opýtal: - Na čo 

preboha potrebujete kyanid? 

Pani odpovedala: - 

Potrebujem otráviť 

môjho manžela. 

Lekárnik len vyvalil oči 

a vykríkol: - Preboha, 

nemôžem vám dať 

kyanid, aby ste zabili 

svojho manžela, to je 

proti zákonu, stratím 

svoju licenciu, zavrú nás 

do väzenia! Absolútne 

nie, nemôžete dostať 

žiadny kyanid!  

Dáma siahla do kabelky 

a vytiahla fotografiu 

manžela v posteli            

s manželkou lekárnika. 

Lekárni sa pozrel na 

obrázok a odpovedal: - No, 

to je niečo iné, nepovedali 

ste mi, že máte predpis. 

 

- Keď som vstúpil do izby, 

bola polonahá.  

- Polonahá? Čo teda mala 

na sebe?  

- Suseda. 

Na ústredí FBI zazvoní 

telefón. 

- Zdravím, chcem nahlásiť 

svojho suseda Clifforda. 

Ukrýva marihuanu vo 

svojom palivovom dreve!  

- Veľmi pekne ďakujem za 

volanie, pane. Preveríme to. 

Nasledujúci deň agenti FBI 

vtrhnú do domu suseda                  

a prehľadávajú kôlňu,                  

v ktorej uskladňuje drevo. 

Sekerami roztnú každý kus, 

ale nenájdu žiadnu 

marihuanu. Zanadávajú na 

susedov a odídu. 

Telefón teraz zazvoní 

susedovi. 

- Hej, Clifford, prišli z FBI? 

- Áno. 

- Nasekali ti drevo? 



Strojár  2/2019                                                                                           Humor    33 

 

- Áno. 

- Skvelé, teraz si na rade, 

aby si zavolal. Potrebujem, 

poorať záhradu!  

 

 Z mojej novej pracovnej 

ponuky mám veľmi dobrý 

pocit. Šéf povedal, že 

hľadajú niekoho 

zodpovedného. 

- Našli ste svojho 

človeka, - odpovedal 

som. - Vždy, keď sa v 

mojom poslednom 

zamestnaní vyskytol 

problém, povedali, že 

som zodpovedný! 

60-ročný milionár sa 

žení  a robí veľkú 

svadobnú hostinu. Jeho 

priatelia žiarlia a pri 

chvíľke ticha sa ho 

jeden z nich spýta, ako 

sa mu podarilo uloviť 

takú peknú 23-ročnú 

krásku? 

- Jednoducho, - hovorí 

milionár. - klamal som                 

o svojom veku. 

Priatelia sú naozaj  

 

 

 

prekvapení a opýtajú sa ho, 

koľko rokov priznal. 

- No, povedal som, že mám 

87! 

 

 - Včera som nebol až taký 

opitý. 

- Och, vôbec, môj milý. 

Vzal si sprchovú hlavicu do 

náručia a hovoril si jej, aby 

prestala plakať. 

8 hodín večer. 

Dostanem SMS od 

priateľky: Ja alebo 

futbal ?! 

11 hodín večer. SMS 

mojej priateľke: 

Samozrejme ty. 

 

Štyridsaťročná pani 

o dovolenke:  

- Šampanské som popíjala, 

jedla kaviár s homármi. Aj 

obletovaná som bola, ale iba 

komármi. 

 

Dvaja policajti potrebujú 

preliezť múr. 

Jeden hovorí: 

- Strážmajster, urobte mi 

kozu. 

 

 

 

 

 

A ten druhý: 

- Mééé... 

 

- S kým bankuješ ty? 

- No predsa s krčmárom. On 

jediný ti dá 40%. 

 

 

 Malý, tlstý, bez vlasov, no 

ženy ma i tak zbožňujú. 

 

U nás je permanentný 

problém s ovocím. Keď je 

neúroda, niet čo oberať. 

Keď sa urodí veľa, nemá 

kto oberať. 

 

Mirko donesie zo školy 

v zošite odkaz pre rodičov:  

5 eur na Sýriu. 

Otec odpíše: Nikam 

nepôjde, neposlúcha 

a stratil mobil. 

 

Jedine Chuck Norris 

dokáže hodiť do 

Dunaja dlažobnú 

kocku tak, že sa na 

hladine začnú 

vytvárať štvorce. 

 

- Jožko, zavedieš, 

prosím ťa, týchto 

pánov geológov na 

miesto, kde si našiel 

tie krásne kamienky.  

- Ale dnes sa to nedá. 

V pondelok sú predsa 

múzeá zatvorené.  

 
Podľa internetu spracovali A. + H.
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Riešte hlavolam SUDOKU 
 

Ak vás zaujal hlavolam SUDOKU v minulých číslach nášho časopisu, 

prinášame jeho ďalšie pokračovanie. 

Ako riešiť SUDOKU? Vyplňte mriežku tak, aby každý stĺpec, riadok 

i štvorec s rozmermi 3x3 políčka obsahoval čísla od 1 do 9. Čísla sa 

nesmú opakovať. Matematiku netreba, hru vylúštite iba logickou úvahou. 
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OTESTUJ    

SVOJE  

VEDOMOSTI 
 

1. Kde nájdeme More pokoja? 

a) Arktický oceán 

b) Mesiac 

c) Indický oceán 

d) Atlantický oceán 

2. Koľko štátov má USA? 

a) 58 

b) 50 

c) 53 

d) 47 

 

3. Kde nájdeme najmenšiu kosť v tele? 

a) v prste 

b) v nose 

c) v palci 

d) v uchu 

 

4. Ktorý jazyk má najviac slov? 

    a) anglický jazyk 

    b) španielsky jazyk 

    c) francúzsky jazyk 

    d) nemecký jazyk 

 

5. Aké farby musíme spojiť, aby sme 

dostali fialovú? 

    a) modrú a žltú 

    b) zelenú a modrú 

    c) červenú a modrú 

    d) červenú a zelenú 

 

6. Ktorý kameň je najpevnejší? 

    a) smaragd 

    b) diamant 

    c) topás  

    d) rubín 

 

7. Na ktorom filme s Jamesom Bondom sa 

speváčka Adele podieľala tematickou 

piesňou? 

    a) GOLD FINGER 

    b) SKYFALL 

    c) CASSINO ROYALE 

    d) QUANTUM OF SOLACE 

 

8. Ktorá krajina usporiadala letné OH 

v roku 2016? 

    a) Čína 

    b) Grécko 

    c) Spojené kráľovstvo 

    d) Brazília 

 

9. Ako sa volá najväčšie jazero na svete? 

    a) Bajkal 

    b) Kaspické more 

    c) Aralské jazero 

    d) Azorské jazero 

 

10. Ktorý ostrov je najväčší na svete? 

      a) Borneo 

      b) Austrália 

      c) Grónsko 

      d) Spojené kráľovstvo                                    

Správne odpovede: 1b, 2b, 3d, 4a, 5c, 6b, 7b, 8d, 9b, 10c
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