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        „Čas je strašne relatívny pojem.“  

                                                                                                Karel Čapek 

 

To, že čas je relatívny si uvedomuje každý z nás. Nie je pol hodina ako pol hodina.  

Ako rýchlo vám ubehne polhodinová prestávka na obed a 30 minút, počas ktorých vyu-

čujúci skúša z učiva, ktoré ste sa nenaučili?  Alebo 2 mesiace prázdnin a 2 mesiace v 

škole?  

Napriek tomu je až neuveriteľné, že už je polovička školského roku 2019/2020 za nami 

a preto, tak ako sa stáva dobrým zvykom, sa vám do rúk dostáva nové číslo školského 

časopisu.  

Veľkou novinkou je zmena názvu časopisu. Starý názov „YPSYLON“ sme nahradili 

novým „MYŠ“. Výber práve tohto názvu nie je náhodný. Hlavným kritériom bolo, aby 

časopis vystihoval našu školu a jej žiakov. Práve myš spája všetky odbory, ktoré na ško-

le máme – či už tá počítačová, alebo myš - hlodavec, a preto, že náš časopis tvoríme MY 

Študenti. (Tento názov vybrali členovia Žiackej školskej rady.)  

Okrem tejto zmeny žiadne iné zásadné nenastali, a preto tak ako v minulých číslach aj 

v tomto nájdete zaujímavé články, ukážku vlastnej tvorby žiakov, informácie o poduja-

tiach a súťažiach, ktoré sa konali počas prvého polroku tohto školského roku, vtipy, 

krížovky, hádanky ... 

Dúfame, že si každý nájde v  časopise niečo, čo ho zaujme. Prajeme príjemné čítanie a 

vhodne využívajte váš čas, pretože „čas letí a nechce sa mu pristáť“ :)   

 

                                   Vaša redakčná rada. 
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Otázky a žiadna odpoveď  

Povie mi niekto prečo oheň horí? 

A drevo pri ohni vždycky zhorí? 

A prečo niektorí  ľudia zle žijú?  

A prečo vlci večer vijú?  

Povie mi niekto nejakú odpoveď? 

Nemusíte nič platiť za spoveď. 

No tak prečo, prečo diviak do zeme ryje?  

A prečo pavúk pavučiny šije?  

Veľmi veľa otázok a žiadna odpoveď. 

Veľmi dlho čakám na spoveď. 

Či to budem vedieť o rok 

a či to bude vedieť prorok! 

Kde sa vždycky pravda stratí? 

A kedy sa vlastne vráti? 

To nikto nevie. 

Pavúk na stene lezie! 

 Prečo musia ľudia pravdu tajiť. 

A nikto sa nechce obhájiť? 

A kto vie, či nás čaká niečo v budúcnosti! 

Kto mohol pravdu tak ďaleko zaniesť? 

A prečo niektorí ľudia musia zomrieť? 

Už ma nebaví žiť iba v otázkach. 

Dozviem sa pravdu pri koľkých otázkach? 

Ja raz ju nájdem. 

Aj do najväčších hlbín pre ňu zájdem. 

Verím, že sa aj vy pridáte. 

Klamárov v telke vídate! 

Veľmi veľa otázok a žiadna odpoveď. 

Veľmi dlho čakám na spoveď. 

Či to budem vedieť o rok 

a či to bude vedieť prorok! 

Kde sa vždycky pravda stratí? 

A kedy sa vlastne vráti? 

To nikto nevie. 

Mama doma dieťa derie! 

Ja už neviem, čo mám robiť! 

Či sa mám na niekoho zlobiť. 

Ale ja stále mám nádej. 

Pre ňu by som skočil aj to tlamy hadej!  

Jediné čo chcem je pravdu a odpoveď počuť. 

Alebo aspoň jednu odpoveď a pravdu začuť. 

Ale ja verím, že raz ju nájdem. 

Aj do najväčších hlbín pre ňu zájdem. 

Juraj Valach I.A 

3 



8.október : Deň starých rodičov 

Prvý októbrový deň je známy ako Medzinárodný deň seniorov a ôsmy deň v mesiaci 

oslavujeme Deň starých rodičov.  

Je to krásne jesenné obdobie, ktoré nám pripomína úctu 

k starším, ktorým patrí naša vďaka. Staroba je úplne pri-

rodzenou súčasťou nášho života. Prichádza pomaly, ne-

badane. Je dôležité si uvedomiť, že aj napriek možnému 

úbytku síl starších ľudí by sa človek nemal vzdávať ve-

cí, ktoré má rád. Skúsenosti a poznatky starších ľudí sú 

často nenahraditeľné. Treba im pomáhať, aby sa aj na-

ďalej venovali veciam, ktoré ich napĺňajú a robia ich 

šťastnými. Aby svoju jeseň života prežili aktívne, šťast-

ne a s pocitom naplnenia.  

Avšak treba si pripomínať po celý rok to, čo všetko pre nás spravili a vážiť si ich. Neza-

búdajme, a prejavujme úctu k starším ľuďom!  

J. Frťala III.A 

„Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.“ 
Anglické príslovie 
 
„Iba deti, blázni a starí ľudia si môžu dovoliť vždy hovoriť pravdu.“  
Winston Churchill  
 
„V starobe niet krajšej útechy ako vedomie, že celú silu mladosti sme venovali dielu, ktoré 
nezostarne.“  
Arthur Schopenhauer 
 
„Do staroby som sa staral o to, aby som dobre žil a v starobe o to, aby som dobre umrel.“ 
Seneca 
 
„Krásni mladí ľudia sú hračka prírody, ale krásni starí ľudia sú umelecké diela.“  
Buddha 
 
„Niet smutnejšieho zjavu než mladý pesimista - iba ak starý optimista.“ 
Jeremy Bentham 
 
„Mladosť žije z nádeje, staroba zo spomienok.“  
Francúzske príslovie 
 
„So zlou náladou sa starne veľmi rýchlo.“  
Ivan Sergejevič Turgeněv  
 

 

Citáty o starobe: 

T. Verešová I.D 
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Mňam Fest v Bánovciach nad Bebravou sa uskutočnil v sobotu 
21.9.2019.  

Tento rok bolo jubilejné 10. výročie.  

Na tomto Mňam Feste sa zúčastnila aj naša škola.  

Žiaci pod vedením Ing. Fúzikovej, Mgr. Lojkovej a  Ing. Irbis repre-
zentovali našu školu, jej učebné odbory, zamerania aj výsledky. Veľa 
ľudí sa chodilo pozerať na náš stánok a zaujímalo sa i o naše odbory a 
o to, ako sa nám žiakom na škole páči.  

Ľudia ocenili naše výrobky,  ktoré žiaci s pomocou učiteľov vyrobili.  

Môžem povedať, že sme mali výborné domáce koláče a aj najkrajšiu 
výzdobu. Veľmi zaujímavé bolo aj stretnutie s pani ministerkou Ing. 

Gabrielou Matečnou, s ktorou sme sa nielen odfotili, ale dali sme si aj „placák“.  

Na Mňam Feste ma to veľmi bavilo a som rád, že som tam mohol byť aj s mojimi kamarátmi. Na takom-
to podujatí by som sa zúčastňoval aj častejšie.  

1.10. 2019 sme so spolužiakmi navštívili podujatie Agrofilm, na ktorom sa zúčastnili trie-
dy I.B a II.B. Dopravili sme sa vlakom z Topoľčian do Nitry a z vlakovej stanice sme pre-
šli do obchodného centra Mlyny. Tam nás zaviedli a usadili do kina.  

Pozreli sme si pár veľmi zaujímavých filmov, ktoré neboli síce dlhé, ale za to veľmi pouč-
né. Niektoré filmy boli po slovensky, no niektoré aj v angličtine, tie boli s titulkami. 

 Filmy boli zamerané na chov zvierat, predovšetkým sliepok, pestovanie hrozna a jeho 
spracovanie na víno, správne staranie sa o rastliny a kvety, atď...  

Po skončení Agrofilmu sme odišli na vlak do Topoľčian.  

Filmy ma veľmi bavili a naučili ma novým veciam. Rád by som sa na festivale AGRO-
FILM zúčastnil aj nabudúce a dúfam, že sa rovnako páčil aj ostatným.  

A. Baco I.B 

P. Baco I.B 5 



17. novembra 1889, čiže na Medzinárod-

ný deň študentstva, pražskí študenti veľ-

kou demonštráciou žiadali demokraciu v 

Československu.  

Na pokyn komunistických predstaviteľov 

polícia proti nim v Prahe brutálne zasiah-

la, čo vyburcovalo ľudí, aby vo všetkých 

mestách vyšli do ulíc protestovať proti vlá-

de komunistickej strany. Tak vzniklo v 

Prahe Občianske fórum na čele s Václa-

vom Havlom. V Bratislave vzniklo združe-

nie Verejnosť proti násiliu.  

Rozsah protestných zhromaždení vládnu 

moc zaskočil. Z funkcie generálneho ta-

jomníka KSČ odstúpil Miloš Jakeš. Mani-

festácie ľudí vyvrcholili 25.novembra 

1989, čo prinútilo komunistický parlament 

ČSR, aby 30. novembra 1989 zrušil vedú-

cu úlohu komunistickej strany v štáte, za-

kotvenú v ústave. Zároveň komunistická 

vláda ČSR podala demisiu. Nový predse-

da vlády Marián Čalfa zostavil novú vládu, 

v ktorej už komunisti nemali prevahu.  

Predsedom SNR sa stal Rudolf Schuster 

a predsedom novej slovenskej vlády sa 

stal Milan Čič. Komunistický prezident 

Gustáv Husák sa vzdal funkcie prezidenta 

ČSR a novým prezidentom sa stal Václav 

Havel, ktorý bol na čele Občianskeho fóra. 

Alexander Dubček bol zvolený za predse-

du nového parlamentu Federálneho zhro-

maždenia ČSR. Tak v ČSR zvíťazila de-

mokracia, kde ľudia získali slobodu cesto-

vať, náboženskú slobodu, slobodu vyjad-

rovania a podobne. 

 

30. výročie zamatovej revolúcie 

Mgr. Bartek 6 



 

Na našej škole, SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, 955 01 Topoľčany, sa uskutočnil 

v dňoch 02. – 12. 12. 2019 už 7. ročník Maratónu písania listov. Tento maratón bol zame-

raný na podporu nespravodlivo väznených alebo týraných, teda na 

podporu všetkých tých, ktorým boli porušené základné ľudské práva. 

Tento rok sme podporili 4 vybrané prípady: 

 tínedžer odsúdený na trest smrti 

 José neprávom zatknutý a zbitý políciou 

 vo väzení za obranu práva žien 

 mládež bojujúca za budúcnosť a zdravie svojej komunity  

 

Podarilo sa nám napísať 178 listov a 122 listov je podpísaných, čiže posielame spolu 300 

listov. 

je americký sviatok, predvečer a noc z 31. októbra na 1. novembra pred Sviatkom 

všetkých svätých. 

Halloween je pomenovanie pre predvečer významného sviatku Samhain, ktorý 

oslavovalo keltské obyvateľstvo Britských ostrovov. Zostal významným sviatkom 

aj po prieniku kresťanstva na toto územie. Duchovenstvo malo záujem, aby sa pô-

vodne pohanský sviatok, kde sa 

oslavovali rôzne sily, ktoré mali 

počas tohto sviatku možnosť pôsobiť vo svete ľudí, 

zmenil na oslavu sviatku Všetkých svätých, kde by sa 

oslavovali všetci známi aj neznámi svätci kresťanskej 

cirkvi. Pôvodne časť zvykov spojených so sviatkom 

Samhain prežívala, začala však nadobúdať svetský cha-

rakter. 

K. Krošlák III.B A. Schwarz II.B 

J. Valach I.A 

 

Mgr. Dobrocká 
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Piatok 13. 
Aký má pôvod povera o nešťastnom piatku?  

Za vznikom strachu z tohto dňa môže stáť aj skutočnosť, že práve 13 ľudí sa zú-

častnilo na poslednej večeri Ježiša Krista. Piatok trinásteho sa môže považovať za 

nešťastný aj kvôli uväzneniu Jacquesa de Molay, veľmajstra Rádu templárov a 

šesťdesiatich vysokopostavených rytierov. Odohralo sa to v piatok 13. októbra v 

roku 1307 na príkaz kráľa Francúzska Filipa IV. V tento deň chytili, uväznili a po-

tom mučili tisíce templárov. Po ich „priznaní“ boli popravení. Odvtedy nasledov-

níci tento deň považovali za nešťastný. 

Aké zlé veci sa už stali v piatok trinásteho? 

 • Trinásteho januára 2012 sa potopila talianska výletná loď Costa Concordia. Pri nešťastí 

zomrelo 32 ľudí.  

• Počas druhej svetovej vojny zhodili nacisti päť bômb na Buckinghamský palác. Stalo sa to v 

piatok 13. septembra 1940.  

• 13. novembra 1970 tropický cyklón Bhola zasiahol Indiu a zabil vyše 500-tisíc ľudí. 

 

Stávajú sa vám v piatok 13. tiež zlé veci? Veríte, že práve tento deň je nešťastný? Spýtali sme sa žia-

kov našej školy, aký je ich názor: 

„Pre mňa je to dobrý deň, vždy niečo vyhrám, len do školy sa vtedy bojím ísť“  

T. Hudák I.A 

„je jedno, či je piatok 13. alebo nie, niektoré dni sú zlé, piatok 13. len dodáva 

atmosféru.“ A. Štefancová I.B 

„Neverím, za 17 rokov sa mi ešte nič nestalo.“ D. Podoba I.C 

„Ani neviem, že je 13., hlavne že je piatok.“ M. Žitňanský II.A 

„Deň ako každý iný.“ T. Daňo II.B 

„Verím, minulý rok sa mi stala v piatok 13. nepríjemná vec. “ T. Turček II.C 

„Radšej piatok 13. ako pondelok 27.        “ R. Vaňovič II.N 

„Verím na piatok 13., dejú sa mi divné veci.“ M. Dvorščák III.A 

„Neverím na piatok 13.“ O. Korec III.B 

„Nie, je to deň ako každý iný 13.“ M. Síleš III.C 

„Podľa môjho názoru je to hlúposť, ale niektorí ľudia tomu veria.“  

T. Martiška IV.A 

„Jasné, ale ešte sa mi nič nestalo, dávam si v ten deň väčší pozor.“ 

V. Turjanica IV.B 

 
I. Kreneková III.B 8 



Generácie ľudí  mnohí psychológovia a sociológovia  delia na:   

„veteránov“ (1939 - 1947) 

„baby boomers“ (1948 – 1963) 

„generáciu X“ (1964 – 1978)  

 „generácia Y“ (1979 – 1994)  

 „generáciu Z“ (1994– 2004)  

Generácia Z je celkom iná ako jej rodičia. Ide o technicky najbystrejšiu generáciu všetkých čias.  

Aj učitelia v školách si všimli, že prístup k dnešným  deťom musia mať úplne iný ako pred rokmi. Je nepopierateľ-

ným faktom, že deti sú technicky zručné, majú záujem o dianie okolo seba, nezaprú sa kritickým nazeraním na situá-

ciu v spoločnosti. Na druhej strane ich do problémov dostáva  prehnané sebavedomie, často hraničiace s aroganciou. 

Dnešní mladí ľudia sú  naučení robiť viacero vecí naraz, napríklad popri práci na notebooku pozerať televíziu, popri 

učení počúvať iPod, chatovať či esemeskovať. Neoddeľujú striktne virtuálnu skúsenosť od reálnej. Aj popri práci 

alebo učení chcú mať zábavu. Práve toto im často spôsobuje problémy v škole a neskôr aj v zamestnaní. Tak ako 

generácie pred nimi, tak aj  Z generácia má svoje pozitíva a negatíva.                      

  

                         

 

 

- nevedia, čo je diskrétnosť  

-  nebezpečná nezávislosť  

- nedostatok niektorých vedomostí  

 

+ 
-sú technologicky vyspelí 

- dobrí v budovaní vzťahov    

- sú tímovo orientovaní  

- multitasking  

- morálny kódex  
- 
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Jednou z úloh na imatrikuláciách bolo napísať 

báseň o našej škole. Z každej triedy boli vybraní 

2 žiaci, ktorí sa s touto pomerne náročnou úlo-

hou popasovali. Tu sú výsledky ich snaženia:  

Táto škola je v pohode, 
ako každá škola v okolí. 
Poväčšine sa robí v záhrade, 
Avšak, keď niečo skazíš, tak niekedy aj zahorí. 
 
Tí čo robia v dielni zase,  
Nemôžu robiť výtržnosti, inak skončia v base. 
A pokiaľ ťa pri tom chytí majster Pakši, 
Už aj sa za tebou práši. 
To je táto škola naša, 
Aká bude tá vaša? 

Na agrotechnickú sme radi išli, 
A to sme ešte len prišli. 
Kolektív my v triede dobrý máme, 
A zatiaľ sa nehádame. 
Učitelia nás zatiaľ radi majú, 
Lebo nás ešte nepoznajú. 
Chodím do školy do mesta 
A zo stanice je to dlhá cesta. 
Sme radi, že nás prijali, 
A srdcom nás pritiahli. 
Sú tu super učiteľky,  
Nie sú to až taká mučiteľky 
Sme radi za tieto imatrikulačky, 
Že ste nám nepolámali rúčky. 

I.C 

I.B 
Koľko škôl na svete poznáš? 
A koľko ti škola rozumu rozdá? 
Strednú školu k životu potrebuješ. 
A keď sa nudíš vtáky von oknom pozoruješ. 
Tá škola patrí medzi najlepšie stredné školy. 
Neboj sa, nie je to ako tvoje nočné mory. 
Tak príď k nám. 
A nebuď len doma kvôli počítačovým hrám. 
Keď chceš niečo povedať zdvihni ruku. 
A opováž sa fajčiť pri buku. 
Nejedz chleba na hodine. 
Inak ti ho do koša hodíme. 
A ešte k tomu varia tu skvelo. 
Riaditeľ školy drží zlaté žezlo. 
V tej škole získa každý žiak nejakú známku, 
Ale nerob blbosti, ak nechceš poznámku. 

Na rozdiel od minulého roku tento rok sa uskutočnili imatrikulácie v utorok 29. októbra. Nakoľko sa asi 

nenašiel jedinec, ktorý by nestresoval, tak nás pani učiteľky upokojili, že nepôjde o žiadne strápňovanie 

pred celým obecenstvom.  

Všetci prváci sme sa stretli v jedálni, pousádzali sme sa a mohlo sa to začať.  

Ako prvý šiel predslov o tom, prečo prváci absolvujú imatrikulácie - ide o oficiálne prijatie do kolektívu 

strednej školy staršími žiakmi.  

Aby nás prijali do kolektívu, museli sme splniť viacero úloh. Úlohy boli rôzne: hádanie čokolád naslepo 

podľa chuti, pravidlo piatich sekúnd, otváranie plechovky bez použitia palcov čo bola vskutku zábava.... 

Ku koncu bola veľká skupinová úloha - hádanie prasničiek, ktoré vyhrala 1.A.  

Po absolvovaní všetkých týchto úloh došlo k odovzdávaniu imatrikulačných diplomov, na ktorých si dali 

tretiaci záležať a bolo to od nich veľmi milé.  

Myslím si že na tento deň nezabudne ani jeden z nás prvákov. Ďakujeme. 
N. Beláňová I.B 

I.A 10 



 

Dňa 10.10.2019 sme sa zúčastnili exkurzie do bývalých koncentračných táborov Auschwitz I. a Auschwitz 

Birkenau. Neďaleko týchto dvoch koncentračných táborov sa nachádzal ešte jeden pracovný tábor v Mo-

nowiciach – Auschwitz III.  

Práve nad Auschwitz I. (Osvienčim) sa nachádza nesláv-

ne známy nápis „Arbeit macht frei“ (Práca oslobodzuje). 

SS Rudolf Höss bol kapitán, ktorý mal na starosti celý 

tábor a práve on nechal urobiť nad vstupnou bránou ten-

to nápis. Tento nápad mu v hlave skrsol potom, ako si 

spomenul na dobu, keď bol väznený po prvej svetovej 

vojne a jediné, čo ho vtedy udržiavalo nažive a dodávalo 

nádej bola práca. To isté videl aj u väzňov v tábore Da-

chau, kde robil 6 rokov dozorcu. Toto heslo malo tiež 

slúžiť ako kamufláž. Mnohí uväznení tak pri svojom prí-

chode vstupovali do tábora s myšlienkou, že tu nebude 

tak zle, veď budú len pracovať.  

Keďže kapacita tábora nebola dostačujúca, vybudoval sa 

najväčší vyhladzovací tábor - Auschwitz Birkenau. Ten-

to tábor je známy obrovským počtom drevených 

„barakov“, krematórií, a rampou, na ktorej sa rozhodo-

valo o tom, kto prežije a kto skončí v plynovej komore. 

Z týchto dvoch desivých miest väzni často odchádzali 

práve do pracovného tábora v Monowiciach. 

 

Naše kroky začali v prvom vyhladzovacom tábore – 

Auschwitz I.. Pôvodne celá stavba z červených tehál slúžila ako kasárne. Neskôr sa rozhodlo, že 

Auschwitz I. bude slúžiť ako väzenie pre politických väzňov, ktorí do tábora začali prichádzať na jar roku 

1940. Na výstavbu tábora bolo určených prvých asi 300 Židov z mesta Osvienčim. Ďalší, ktorí sa mali po-

dieľať na tejto stavbe, boli tridsiati nemeckí kriminálni väzni z tábora Sachsenhausen. Tí dorazili do Os-

vienčimu v máji 1940. Stavali sa aj nové budovy, pretože začalo prichádzať veľa väzňov a priestory tábora 

začínali byť kapacitne obmedzené. Použité boli aj budovy zabrané vysťahovaným Poliakom. Každý  

 

 

Osvienčim 

Časť z koľajníc smerujúcich k rampe  

A.Štefancová, Z. Mendelová I.B 

Ak by sme držali minútu ticha za každú  

jednu obeť holokaustu, boli by sme  

ticho 11 rokov a 6 mesiacov. 

#WeRemember 
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 z ,,barakov“, v ktorom boli umiestnení väzni sa označo-

val ako blok a mal pridelené číslo. V bloku 11 sa nachá-

dzalo táborové väzenie. Nachádzali sa v ňom zvlášt-

ne cely na státie s podlahou asi 1,5 m2, do ktorých sa vchá-

dzalo malým otvorom pri podlahe. Boli do nich umiestňo-

vaní viacerí, väčšinou 4 väzni, ktorí museli postojačky 

prečkať celú noc (počas dňa však museli spolu s ostatnými 

pracovať). V suteréne bloku sa nachádzali aj cely, v kto-

rých nechávali väzňov bez prísunu stravy a vody zomie-

rať hladom, často vo veľkom množstve. Plánovaná kapaci-

ta pre celý komplex táborov Auschwitz I, II a III bolo 125 

000 ľudí. Z väzňov, ktorí boli od začiatku v tábore sa stali 

dozorcovia tzv. kapovia. Stávali sa nimi hlavne vrahovia 

a násilníci, ktorým krutosť nebola cudzia. S ostatnými väz-

ňami zaobchádzali neľudsky a surovo. Ich prirodzenú agre-

sivitu voči ostatným podnecoval ešte  celý väzenský sys-

tém - pokiaľ by totiž prejavovali k ostatným zhovievavosť, 

boli by svojej funkcie zbavení. Neskôr boli za dozorcov 

vyberaní aj politickí väzni. Podmienky ostatných väzňov sa 

tak mierne zlepšili. Malou zaujímavosťou je aj fakt, že je-

den zo strážnikov SS sa zamiloval do židovskej ženy 

a niekoľkokrát jej v tábore zachránil život. Tá sa mu za to 

na konci vojny odvďačila tak, že pred vojenským súdom 

svedčila v jeho prospech.  Rôzne kategórie väzňov boli 

rozlišované pomocou farebných značiek: Žltý trojuholník – 

Židia, červený trojuholník - politickí väzni, fialový troju-

holník - svedkovia Jehovovi, zelený trojuholník – zločinci, modrý trojuholník - osoby bez štátnej prísluš-

nosti, hnedý trojuholník – Rómovia, ružový trojuholník – ho-

mosexuáli.  

K vyhladzovaniu väzňov došlo počas septembra roku 1941, 

keď nacisti spustili svoj plán nazvaný aj ako „Konečné rieše-

nie židovskej otázky“. Spočiatku bolo jediným spôsobom po-

práv v tábore zastrelenie. Ani po tom, čo sa vedenie tábora 

dozvedelo o tom, že budú musieť zlikvidovať veľké množstvo 

ľudí, neboli pripravené žiadne metódy ako vykonávať pláno-

vané vraždenie. V roku 1941 zástupca veliteľa tábora SS 

Hauptsturmführer Fritzsch použil 600 sovietskych vojnových 

zajatcov a 250 poľských väzňov, ktorých zamkli v suteréne 

bloku 11, pri prvom pokuse použitia jedovatej látky Zyklon 

B na ľudí. Zyklon B bol vysoko jedovatý pesticíd na bá-

ze kyanovodíku. V nasledujúcich dňoch sa podobné vraždy 

opakovali. Použitie látky Zyklon B a vytvorenie pr-

vej plynovej komory v protileteckom kryte spolu s krematóri-

om, umožnilo začiatok masových vrážd na priemyselnom základe. Krematórium v tábore Auschwitz I dis-

ponovalo iba 2 pecami. V plynových komorách v tábore Auschwitz I bolo zavraždených asi 60 000 ľudí. 

Osobné veci obetí vyhladzovacieho tábora 

Auschwitz I. 

Protézy hendikepovaných väzňov 
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Dňa 14.11.2019 sa na našej 
škole uskutočnil deň otvore-
ných dverí. Prišlo množstvo 
žiakov z rôznych škôl. Naša 
škola si pre nich pripravila 
školskú ZOO, ukážku aran-
žovania, ukážku rôznych fi-
riem, kde žiaci praxujú a štu-
denti ukázali žiakom, aké od-
bory ponúkame.  
V ZOO mali návštevníci 

možnosť vidieť množstvo 
zvierat napr. králika, psy, 
kačky, prepelice, atď... Naša 
škola im ešte ponúkla pre-
chádzku po škole a po jej 
areáli. Dúfame, že sa u nás 
žiakom páčilo natoľko, že 
prídu študovať práve k nám a 
vyberú si zo zaujímavých od-
borov na našej škole. 

 

Čo sa podarilo našim študentom: 
(povedať/ nakresliť ) 

„To keby tieto zámená nahádžeš do guláša , tak sa  aj  dobre naješ..“  Beláňová I.B 

„Odostrite tie okná,  lebo  neviem, či je taká  tma alebo či mám šeroslepotu.“ p. uč. Lojková 

„Fuj, to čo tu smrdí  ako hajzle.?“  príchod veterinárov  z praxe, p. uč. Lojková  

Martin píše v strese na tabuľu  

„No píš rýchlo, ty stres !“  p. uč. Lojková 

„Aj malé okno, dokáže veľké veci.“  Beláňová I.B 

„Čo je staršie rozum či emócie?“ p.uč. Dobrocká 

„ V praveku , keď sa popálili robili len uh-uh, takže emócie boli  prv.“ Bezák I.B 

 

M.Hrmo I.C 

P. Baco I.B 
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Červené stužky 

15.11. sa naša škola zúčastnila na premietaní filmu : Kto je ďalší?  

Téma filmu bola šikana.   

Film bol rozdelený na 3 časti, každá z nich bola zameraná  na inú z hrozných vecí, ktoré sa 

dejú na internete a na školách a na to, ako sa aj kvôli maličkosti nájde dôvod na posmech a 

šikanovanie.  

Podľa môjho názoru bol film veľmi smutný, takéto veci by sa vôbec nemali diať. 

Kampaň červené stužky je zameraná na zvýše-
nie informovanosti ľudí o AIDS.  

Aj my sme na našej škole 28.11.2019 podporili 
túto kampaň, ktorá sa spája so Svetovým dňom 
boja proti AIDS, tým že sme sa obliekli do čer-
veného oblečenia, vytvorili sme a odfotili živú 
červenú stužku.  

Myslím, že o tejto téme by sa malo viac roz-
právať, pretože sa týka 
všetkých ľudí. D. Vetríková 

26.11. sa na nasej škole uskutočnila súťaž v aranžovaní. Zúčastnili sa jej žiacky z I. D: 
Timea Verešová, II.B: Vladimíra Kopecká, Michaela Mišenková a Daniela Vetríková  
a z III. B: Viktória Cíchová a Kristína Bajcárová.  
Výsledky súťaže: 
1.miesto: Viktória Cíchová 
2.miesto: Kristína Bajcárová  
3.miesto: Vladimíra Kopecká, Michaela Mišenková a Daniela Vetríková.  
Všetky žiačky boli odmenené symbolickou cenou.  

Aranžovanie 

M. Mišenková II.B 

D. Vetríková II.B 
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Z maturity máme vždy tak trochu sucho v hrdle. Ak si aj ty pravý študent ako ja a všetko nechávaš na poslednú 
chvíľu, tieto rady by ti mohli pomôcť  zmaturovať a nezblázniť sa. 

1. Poriadok v izbe = poriadok v mysli. 
Neporiadok= príliš veľa rušivých elementov, preto si všetko roztrieď, aby ti na stole ostali len veci, ktoré 
potrebuješ na učenie. 

2. Časový predstih 
Nechávať všetko na poslednú chvíľu, nie je vždy dobré, napr. učiť sa večer pred skúškou. Pred maturitami 
využi celý akademický týždeň!!! 

3. Čo sa učiť z čoho? 
Ak si sa učil priebežne a rozumieš predmetu, stačí ti opakovať si z „výcucov“, no ak v ňom máš zmätok, 
radšej zvoľ učebnice. 

4. Rozvrhni si svoj čas. 
Rozvrhni si čas, ktorý venuješ štúdiu na časové úseky, keď sa budeš učiť a keď nebudeš.  

5. Prestávky — minúty šťastia? 
Je dôležité, aby si mal dostatok prestávok. Chvíľu nemysli na učenie! Prejdi sa, rozprúď krv v žilách, no do 
20 minút nech si späť. 

6. Offline je cesta. 
Ak nechceš premárniť čas na učenie vypni wifi, dáta, telefón a všetko, čo ťa môže rozptýliť. 
7. Znova si rozvrhni čas. 
Každý večer si zrekapituluj, či si stihol, čo si chcel. Znova si rozvrhni svoj čas, aby si prípadný sklz dobe-
hol. 

8. Study hard, sleep well. 
Nájdi si dennú dobu, počas ktorej sa ti dobre učí, nezabúdaj však na dobrý spánok! 

9. No stress 
Nestresuj!!! Stres = nesústredenie = väčší stres. 

10. Ostaň pokojný, to zvládneš! 
Tesne pred skúškou sa už nesnaž nič natlačiť do hlavy, buď v pokoji, vedomý si toho, že si učeniu venoval 
dostatok času a skúšku dospelosti zvládneš. 

 

 

L. Vakrčka IV.B 
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Jeho neskutočná premena udivuje mnohých.  
Kedysi bol Zac (21) vychudnutým chlapcom, v škole ho dokonca šikanovali. 
 
Za svoj výzor si vyslúžil posmešky, deptali ho a vraveli mu, že je nula. 
Bol  hanblivý a nemal žiadne sebavedomie, preto si ho vyberali. Bol ľahký cieľ, spolužiaci mu robili zo 
života peklo. 
Dnes mu však pravdepodobne môžu spolužiaci len závidieť.  
Pred troma rokmi začal cvičiť a drina mu vyniesla prezývku Pán Biceps.  
 
Na Facebooku potom zábery jeho vypracovaného tela objavil chlapík, ktorý ho pozval na fotenie 
do Las Vegas. Tam sa mu začali ponuky na fotenie hrnúť a stretol sa dokonca s Arnoldom Schwarze-
neggerom, ktorý ho pochválil, že super vyzerá. 
 

Kedysi mu ľudia hovorili, že je nanič, teraz ho obdivoval Terminátor. 
 
Čo sa môžeme naučiť od Zaca: 
 Jeho odhodlanie a sila vôle mu umožnili zmeniť jeho telo a myseľ napriek nepriazni osudu, ktorým 

čelil. 
 Vzpieranie sa pre neho stalo spôsobom ako uniknúť negatívnosti, v ktorej bol a vďaka nemu sa stal 

slávnym a úspešným.  
 Nikdy nikomu nenechal zničiť svoje sny. 
 Dodržiavanie pravidiel a silná vôľa je spôsob, ako môžete aj vy zrealizovať svoje ciele.  
 

Pán BICEPS 

M. Vlnka IV.A 

ZDRAVÁ VÝŽIVA 

 

V piatok 29.11.2019 sa pre všetky ročníky kona-

la prednáška o zdravej výžive – základe zdravia. 

Prednáška poukazovala na to, ako veľmi je dôle-

žitá  zdravá strava  a na problémy, ktoré môžu 

nastať, keď sa nebudeme zdravo stravovať. Na 

konci prednášky sme mali možnosť dať si zme-

rať  vnútorný tuk, svalovú hmotu a telesnú 

hmotnosť a dozvedieť sa tak, čo by sme mali 

na svojich stravovacích návykoch zmeniť.  

Úprimne si myslím, že v dnešnej dobe je zdra-

vá strava veľmi dôležitá, pretože sme stále 

uponáhľaní a často v strese, preto by sme si 

mali dávať pozor na zdravú stravu. 

D. Vetríková II.B 16 



TRADÍCIE VIANOC  
Vianoce, sviatky pokoja, lásky a radosti. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké tradície dodržiava-
te? 
 
 Sme žičliví k ostatným 

Štedrovečerný stôl sa prehýba pod množstvom jedla a pitia, ľudia sú viac žičliví aj k ostatným.  
  Na Štedrý deň žiadne návštevy 

Už desaťročia sa traduje, že v tento deň sa nechodí po návštevách, rodina sa zdržuje predovšet-
kým doma a jej členovia sa snažia náležite pripraviť na sviatočný večer. 
  Sviatočný stôl 

Takmer všetci začínajú večer modlitbou, medovým krížikom na čelo, potom nasledujú vianočné 
oblátky s medom. Štedrá večera začína prípitkom (vermútom s kolieskom citróna, šampanským 
alebo tvrdým alkoholom), aby lepšie trávilo. Potom už nasleduje samotná večera. V rodinách, kde 
sa zídu členovia z rôznych krajov, každý pripraví  svoje vianočné jedlo. Kedysi musel jednotlivec 
ochutnať zo všetkých jedál, ktoré štedrovečerný stôl uniesol. Bol to symbol poriadku, disciplíny a 
zároveň spolupatričnosti rodiny. V minulosti znamenalo vstať od stola najedený len spolovice, že 
nás čaká planý rok. 
 Miesto aj pre zomrelého 

Prejav  úcty a vyjadrenie toho, že v domácnosti chýba. Táto tradícia symbolizuje súdržnosť rodi-
ny. 
 Celý deň v znamení pôstu 
Celý deň by sa mal niesť v znamení pôstu, a teda aj bezmäsitého pokr-
mu, čomu sa podriaďuje aj výber jedálnička. Hovorí sa, že ten, ktorý na 
Štedrý deň vydrží nejesť až do večere, uvidí zlaté prasiatko, ktoré by mu 
malo zabezpečiť hojnosť a blaho. 
 Vianočná ryba 

Je symbolom kresťanstva. Šupiny z kapra nesú v sebe tiež veľkú symbo-
liku. Podaktorí ich dávajú pod štedrovečerný obrus, aby priniesli bohat-
stvo. Tie si potom ľudia odkladajú do peňaženiek, pretože sa traduje, že 
sa majú postarať o rozmnoženie peňazí.  
 Sviečka 

Dopĺňa sviatočnú atmosféru, symbolizuje svetlo sveta, a tým má byť Je-
žiť Kristus. 
 
Aj v dnešnej uponáhľanej dobe je dobré stavať na tradíciách, a preto by 
sme si ich mali vážiť, pretože obohacujú a vysvetľujú význam Vianoc. 

D. Čulaga IV.A 

Dna 6.12.2019 sa aj na našu školu pri-

šiel pozrieť Mikuláš. 

Obdaroval  nás všetkých malými sladkými odmenami, no niektorí od čertov 

dostali aj uhlie. Hneď ako Mikuláš rozdal sladkosti sa podával punč, ktorí si 

spoločne vychutnali nielen žiaci, ale aj učitelia. Mikulášom bol tento rok: Ad-

rian Baco (I.B), anjelom: Vladimíra Kopecká (II. B) a čerti boli Michaela 

Mišenková a Daniela Vetrikova (II.B).   

MIKULÁŠ 

M. Mišenková II.B 
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Je to sviatok na začiatku nového roku a podľa gregoriánskeho kalendára pripadá na 1.1.2020.  

Z noci 31.12.2019 na 1.1.2020 svet oslavuje koniec starého roku a začiatok nového. Ľudia ro-

bia veľké oslavy.  

Podľa iných kalendárov pripadajú oslavy Nového roku na iné dni, napríklad židovský nový rok 

sa nazýva ROŠ HA-ŠANA a pripadá na september gregoriánskeho kalendára.  

Byzantský Nový rok sa oslavoval 1. septembra, tento dátum sa zachováva dodnes ako začia-

tok cirkevného alebo liturgického roku v byzantskom obrade.  

1.január v juliánskom kalendári, ktorý používajú niektoré pravoslávne a východné katolícke 

cirkvi, pripadá na 14. január podľa gregoriánskeho 

kalendára, preto sa niekedy 14. január označuje ako 

juliánsky občiansky Nový rok.  

Nový rok je na Slovensku a v mnohých iných kraji-

nách štátnym sviatkom. 

Bez ohľadu na to, kedy nový rok oslavujete vám pra-

jem do nového roku 2020 všetko dobré.  

M. Jančovič III.B 

Do nového roku si veľa ľudí dáva predsavzatia, žiakov SOŠ-i sme sa spýtali ako sú 

na tom oni: 

„ Nedávam si žiadne, zatiaľ nechcem nič zmeniť.“ J. Valach I.A 

„Na nový rok si predsavzatia dávam, môžem tak začať s nejakou činnosťou, ktorá sa mi nepo-

darila odznova, alebo chcem s určitou činnosťou začať. Moje predsavzatie na tento rok je zme-

niť svoj životný štýl na zdravý životný štýl.“ M. Hercegová I.B 

„Vždy si dávam, že začnem cvičiť, ešte som nezačal.“ J.Krajčík I.C 

„Nie, aj tak ich nikdy nesplním.“ A. Rybanský II.A 

„ Nedávam si predsavzatia, aj tak bohatší nebudeme a chudobní sme dosť      “ J. Sliacky II.C 

„Nie, lebo som aký som a všetko príde v pravý čas.“ P. Ďurech II.N 

„Nie, na čo?“ M. Stoličný III.A 

„Chcel som prestať fajčiť, ale partia ma stiahla naspäť.“ M. Fiala III.B  

„ Nedávam si žiadne predsavzatia.“ M. Facinik III.C 

„Prečo by som mal čakať celý rok, ak chcem niečo zmeniť?“ T. Blaho IV.A 

„Dávam, že budem viac cvičiť.“ L. Vakrčka IV.B 
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Dňa 18. 11. 2019 sa na našej škole uskutočnilo škol-

ské kolo olympiády z anglického jazyka. S úlohami sa 

popasovalo 9 študentov. V celkovom hodnotení bolo 

možné získať maximálne 70 bodov. Všetkým riešite-

ľom ďakujeme za účasť. Najúspešnejšími sa stali a na 

prvých troch miestach sa umiestnili: 

 

1. Václav TURJANICA (IV.B) – 47 bodov. 

2. Anna ŠTEFANCOVÁ (I.B) – 46 bodov. 

3. Alex FOJTŮ (IV.B) – 44 bodov. 

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Olympiáda 

 ANJ a NJ 
 

V šk. roku  2019/2020 sa školské kolo olym-

piády v nemeckom jazyku uskutočnilo                             

19. 11. 2019. Olympiády sa zúčastnilo spolu 

8 žiakov v kategórii 2D.  

Najlepšie sa umiestnil žiak Jakub Tóth 

z triedy IV.B  s celkovým počtom bodov 79. 

Na druhom mieste skončil žiak Patrik Kašpar 

tiež z triedy IV.B s počtom bodov 57. Na tre-

ťom mieste skončil žiak Marek Igaz tiež 

z triedy IV.B s  počtom bodov 56.  

Okresného kola sa nezúčastní ani jeden žiak.  

Na našej škole sa dňa 26. 11. 2019 uskutočnila 
Olympiáda ľudských práv. Táto olympiáda bola 
zameraná na poznávanie a prehĺbenie vedomostí 
o ľudských právach a na ich použitie v praktic-
kom živote mladých ľudí. Tohtoročný ročník 
OĽP je už 22. ročníkom, ktorého nosná téma 
znie: „Výzvy pre demokraciu a ľudské práva 
v Európe 21. storočia“.  

Olympiády sa zúčastnilo 8 žiakov. 

Na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci z 3. 
ročníka, konkrétne z triedy III.B: 
1. miesto Nicolas Gašparík  

2. miesto Ondrej Korec  

3. miesto Ivana Kreneková 

Na našej škole sa dňa 22. 10. 2019, uskutočni-
la Olympiáda o Európskej únii.  
Táto olympiáda sa na našej škole uskutočnila 
po 1. krát a zúčastnili sa jej traja žiaci z 3. roč-
níka, ktorí vytvorili 1 súťažný tím tvorený Ka-
rolom Kluchom, Karolom Krošlákom 
a Michalom Fialom. 
Školské kolo olympiády sa koná pravidelne 

formou elektronického kola. 
Zapojili sa doň iba gymnáziá a gymnáziá pre 
nadaných žiakov, naša škola, ako jediná od-
borná škola, reprezentovala kategóriu žiakov 
z odborných škôl. 
Do celoštátneho kola sme síce nepostúpili, no 
nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.  
O rok sa znova pokúsime o takmer nemožné – 
o postup do celoštátneho kola.  

Mgr. Majerčinová 
Mgr. Dobrocká 
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Šport 

Dňa 21.01. 2020 sa na SOŠ Tovarníckej v Topoľčanoch konalo okresné kolo žiakov stredných škôl v basketbale. Naši žiaci v 
úvodnom zápase dokázali so SOŠ potravinárskou zvíťaziť 22:0. V druhom zápase zdolali Obchodnú akadémiu s výsledkom 
16:0. Do základnej skupiny sme postúpili z prvého miesta. 

V semifinále sme sa stretli s družstvom SOŠ drevárskej, pred ktorým sme po hráčskej stránke mali na vrch, len súper odolával, 
ale nakoniec sme zvíťazili 7:3. Vo finále sme nastúpili proti družstvu z Gymnázia, ktoré sme nakoniec porazili 9:4 a postúpili na 

krajské kolo. Chlapcom gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu 
školy. 

Zostava: Blaho Thomas, Hudák Tobias, Klačanský Radovan, Markovič Kris-

tián, Martiška Tomáš, Ondruš Matej, Tóth Jakub 

Dňa 14.11. 2019 sa na Strednej odbornej škole drevárskej v Topoľčanoch konalo okresné kolo žiakov stredných škôl vo fut-
sale. Naši chlapci sa umiestnili na 1. mieste a postúpili na krajské kolo. 
Zostava: Báleš Adam, Podoba Denis, Hostačný Samuel, Hudok Richard, Korman Patrik, Milata Peter, Neubauer Nicolas, Oravec 
Benedikt, Papranec Patrik, Sák Nikolas 

Futsal žiakov SŠ 

Dňa 25.9. 2019 sa konalo okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu. Druhé miesto v kategórii jednotlivci získal Sebastián Mate-
jovič a ako škola sme sa umiestnili na 3. mieste. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci Samuel Pavlík a Patrik Korman. 
Gratulujeme. 
Ďakujeme p.uciteľovi Pavlovičovi a p.učiteľke Vaňovej za vedenie a doprovod. 

Okresné kolo súťaže v Cezpoľnom behu 

Basketbal žiakov SŠ 
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Aký ste??? 
( podľa držania volantu) 

1 MINIMALISTA – netúžite po veľkej spoločnosti, chcete mať jednoduchý život, čo ale neznamená nud-

ný a  jednotvárny. Vaším heslom je: „Žiadne zbytočné komplikácie a zbytočnosti.“  

2 SRANDISTA – máte optimistický prístup k životu. Na život sa pozeráte z lepšej stránky. Máte chariz-

mu, umeleckého ducha a skvelý zmysel pre humor.  

3 POHOĎÁK – vediete jednotvárny pokojný život. Váš prístup k životu vám veľa ľudí závidí. Idete za 

svojím a neplytváte časom, emóciami ani vecami. Neznášate hádky a nenadávate.  

4 MAXIMALISTA – ste puntičkár, cieľavedomý a chcete aby bol taký každý. Mnoho ľudí vám závidí 

vaše úspechy.  

5 PANIKÁR – všetko vás vytočí, ste si sebou neistý, ale ste sympatický, milý a súcitný človek, ktorého 

majú ľudia radi, veríte však len rodine a priateľom. 

6 DOBRODRUH – váš život je plný extrémov, radi riskujete a  užívate si život, nepoznáte nudu, vaše 

správanie sa však často vymyká kontrole. 

7 VODCA – baví vás viesť ľudí, ste sebavedomý,  radi dostávate pochvalu, vašou slabou stránkou je netr-

pezlivosť, kvôli ktorej sa  s vami horšie vychádza. 

8 RODINNÝ TYP – ste opora pre partnera aj priateľov, viete si dať rady a pomôcť. Život beriete taký, 

aký je. Ste milý a láskavý, neznášate urážky a nenecháte po sebe šliapať.  

9 SVOJSKÝ – každý deň je pre vás možnosť prežiť niečo nové a krásne. Ste pozitívny, sebavedomý, a 

kľudný. Vždy dosiahnete svoj cieľ a nezaujíma vás názor ostatných.  

10 CIEĽAVEDOMÝ– dosiahnete, to čo chcete aj ak vás ostatní odrádzajú. Ste vytrvalý a obetavý. Radi 

spoznávate nových ľudí a nemáte problém „dať zbohom“ tým, ktorý  už vás nezaujímajú.  
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POHOVORY  
Zlaté školské časy nebudú trvať večne a po nich väčšinu ľudí 

čaká hľadanie práce. Pri uchádzaní sa o pracovnú pozíciu sa 

pravdepodobne  nikto nevyhne pracovnému pohovoru.  

Na pracovný pohovor sa treba dopredu patrične pripraviť, vy-

brať si vhodné oblečenie a byť schopný odpovedať na akékoľ-

vek otázky, ktoré by ti potenciálny zamestnávateľ mohol po-

ložiť.  
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Viete aký rozdiel je medzi  motorkou a dobermanom?  

(odpoveď v tajničke) 

S U  

 D O 

K U  
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PRÍSLOVIA 

FILMY 

HÁDANKA 

K. Bajcárová III.B 24 



Výzva pre všetkých 

študentov! 

 

SOŠA Topoľčany 

Hľadáme nových  

členov do našej  

redakcie. 

Pridaj sa k 

nám! 

V prípade záujmu kontaktuj 

vedúcu redakčnej rady. 

Pozor! 

Píšeš? 

Kreslíš? 

 Chceš ostatným povedať o svojej záľube? 

 Chceš sa uberať novinárskym smerom? 

 

SOŠA 

ODPOVEDE:  
 
Príslovia:  
1. Láska hory prenáša. 
2. Čo oči nevidia, to srdce nebolí. 
3. Rovný rovného si hľadá.  
4. Medzi slepými jednooký kráľom. 
5. Ráno múdrejšie večera. 
6. Po vojne je každý generál. 
7. Ranné vtáča ďalej doskáče. 
8. Koho chleba ješ, toho pieseň spievaj. 
9. Hovoriť striebro, mlčať zlato.  
10. Lož má krátke nohy. 
11.Darovanému koňovi na zuby nehľaď. 
12. Kam čert nemôže, pošle ženu. 

 
 
Filmy: 
1. Sám doma 
2. Pán a pani Smithovci 
3. Vo štvorici po opici 
4. Doba ľadová 
5. James Bond 
 
 
Hádanka: 
 
Týpek stál na najnižšom stupni rebríka. 


