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EDITORIÁL 

 Milí naši čitatelia! 

 Naša „dopravná“ prišla s myšlienkou vydávať 

online časopis DelTTa, ktorý bude najmä o VÁS 

pre VÁS – študenti. My, redakčná rada – pozostá-

vajúca najmä z VÁS, vidíme prínos „nášho“ časopi-

su najmä v tom, že sa nám otvoril priestor na rozví-

janie fantázii. Je to priestor pre všetkých, kde  na-

stupujúca generácia SPŠD môže bližšej, či širšej 

verejnosti predstaviť nielen život na škole 

a úspechy v súťažiach, ale i to, čo nás vo voľnom 

čase baví a napĺňa a mohlo by inšpirovať i VÁS, 

našich spolužiakov, avšak i učiteľov. 

 Keďže väčšinu času strávime pri digitálnych 

médiách, tak sa nám nápad online formy zdal ako 

najlepšia voľba a priestor aj pre nás sa niečo nové 

naučiť. 

 Časopis budeme pre Vás tvoriť (zatiaľ) štvrť-

ročne. Dočítate sa tu naozaj o všeličom a najmä 

o tom, čo je IN. Samozrejme, nebudeme zabúdať na 

Vaše-Naše úspechy, významné míľniky školy. 

Chceme sa svetu i pochváliť! Ale nezabudneme 

i na  dôležité informácie. Naši skvelí pedagógovia 

pripravia i mnoho zaujímavostí z predmetov, ktoré 

sa len tak nedozviete. 

 Pestrý redakčný tím, pozostávajúci 

z „čerstvých a odhodlaných mladých mozgov“ ☺, 

pracuje a bude pracovať pod vedením našej p. uči-

teľky Mgr. Zuzany Kupcovej. Každopádne uvítame 

i od Vás postrehy, námety a námietky na našu prácu 

a k našej tvorivosti. 

 Možno Vás i natoľko zaujmeme a podnietime, 

že sa k nám pridáte. Veď predsa viac hláv – viac 

rozumu! ☺ 
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Volám sa Samuel 

Vojtela, mám 15 rokov 

(žiak I.C.) a moja najob-

ľúbenejšia vec sú autá 

(okrem rodiny teda). V 

časopise budem mať cca 

dve strany, v rámci kto-

rých sa budem venovať 

veteránom, ktoré mi prí-

du na um, alebo mi nie-

kto dá tip, pretože sa o 

nich chce dozvedieť nie-

čo viac. V aktuálnom čís-

le som písal o Forde 

Mustang a v ďalšom bu-

dem myšlienku rozvíjať. 

Budú o nich nejaké zaují-

mavosti, vzhľad, atď. 

 

Som mladé usmievavé 

dievča s láskou k literatúre, 

športu a zvieratám. Vo svojom 

voľnom čase si rada prečítam 

dobrú knihu, niečo napíšem ale-

bo nakreslím. Rada si tiež za-

hrám Pink ponk alebo sa pre-

jdem so psom po lese – teší ma, 

som Monika Janečková (žiačka 

II.D). 

 

 

 

 

Som Matej Bartoš 
(žiak I.C.), bývam 
v Trnave a mám 
16 rokov. Bývať do 
Trnavy som prišiel 
zhruba pred dvomi 
rokmi kvôli športu. 
Od štyroch rokov 

sa venujem futbalu, ku ktoré-
mu ma priviedol môj dedko. 
Študujem na Strednej priemy-
selnej škole dopravnej v Trna-
ve. Mám staršieho brata, ktorý 
začína štúdium na vysokej ško-
le, a taktiež chodil na 
„Dopravnú”. Dôvod, prečo som 
sa zapojil do písania školského 
časopisu, je jednoduchý. 
Chcem nadobudnúť lepšie pi-
sateľské zručnosti a solídne 
vyjadrovanie sa. 

 

Samuel Hertl - mla-

dý ambiciózny človek a 

študent Céčkarského od-

boru na našej škole, kto-

rému k životu stačí len 

plná nádrž a poriadna 

mašina s kúskom citu 

pre techniku a stroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladý študent s neuveri-

teľnou chuťou do života, baví ho 

učiť sa a bádať po nových poznat-

koch, technológiách, autách, vla-

koch a všemožnej technike s ne-

malou radosťou a úsmevom. To 

som proste ja! – Andrej Alaksa. 

Moje meno je Robo Kan-

dray , mám 17 rokov a študujem 

odbor logistika v doprave druhý 

ročník. Vo voľnom čase hrávam 

videohry , čítam knihy a komiksy 

a  pozerám anime .  Sústredím sa 

na písanie článkov o rôznych 

hrách alebo filmoch, ktoré si za-

slúžia väčšiu popularitu a pozor-

nosť, sem tam aj o nejakých akti-

vitách , ktoré Vás, dúfam, zauj-

mú. 

Ahojte, moje meno je Paťa 

a som žiačkou 2.A triedy. Mojou 

záľubou sú zvieratá, čas 

s priateľmi, rodinou a rada si po-

zriem aj dobrý film alebo seriál. Do 

redakčnej rady ma nahovorila pani 

učiteľka Kupcová a keďže v minu-

losti ma veci ako články a príbehy 

bavilo písať, nepovedala som nie. 

VAŠA 

REDAKČNÁ 

RADA 
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Šťastnú cestu 

 

Dobrá škola sa prejavuje viacerý-

mi znakmi. Jedným z nich sú mimovyu-

čovacie aktivity študentov, ktoré sú 

znakom toho, že na škole funguje štu-

dentský školský život aj v iných koľa-

jach, ako určuje rozvrh hodín. Sú to 

aktivity, ktoré si vyžadujú aktívne za-

pojenie študentov, ale aj aby študenti 

mali k práci, na ktorú sa podujali 

vzťah, a tiež aby mali aj vzťah ku svo-

jej škole. Jednou z takých aktivít je 

školský časopis v ľubovoľnej forme.  

My chceme byť dobrou školu, v 

ktorej študentský život má svoju zaují-

mavú a plnohodnotnú cestu. 

V mnohom bol v poslednom čase pre 

pandémiu znemožnený. Nekonali sa 

lyžiarske kurzy, exkurzie, výlety, kurzy 

v prírode, ale obmedzené boli 

i stužkové, či turnaje a športovanie na 

škole. Bez takýchto aktivít sa ťažko 

dajú budovať vzťahy medzi študentmi 

- kamarátstva, priateľstvá, či lásky, 

ktoré veľakrát i na celý život vznikli 

práve na stredných školách, ale aj 

všetky zážitky, ktoré výrazne prispie-

vajú k tvorbe osobnosti či hodnotovej 

orientácie každého z nás. Bez takých-

to aktivít sa ťažšie vytvára i vzťah ku 

svojej škole, pretože k životu na škole 

chýba jeden dôležitý rozmer. Toto 

všetko byť nemohlo a len postupne to 

začíname obnovovať. 

A práve školský časopis môže ži-

vot i mimo hraníc rozvrhu hodín mapo-

vať a takéto aktivity sledovať či pro-

pagovať, ba do istej miery v časoch, 

ktoré sme doteraz nepoznali, a až po-

sledné dva roky sme sa ich učili žiť, 

môže dokonca školský časopis 

i čiastočne nahradiť.  

Preto ma teší aktivita študentov, 

ktorých dala dokopy kolegyňa Zuzana 

Kupcová, že sa podujali začať tvoriť 

časopis a prajem im, aby dokázali 

osloviť našich Dopravákov, aby radi 

čítali, čo bude náš časopis prinášať. 

Aby aj touto cestou sme sa učili chá-

pať, že za každým dobrým výsledkom 

je aktivita a práca ochotných jednot-

livcov a že v konečnom dôsledku    

všetci tvoríme školu a na každom 

z nás záleží, aká je a aká bude. 

Tak šťastnú cestu, množstvo dobrých 

príspevkov a najmä veľa čitateľov pra-

jem 

 

      Peter Papík    
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SAMUEL ŠRÁMEK I.EC 
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Patrícia Balogová II.A 

Dňa 09.09.2021 sa naši 

žiaci zúčastnili  na akcii 

Študuj dopravu vo Vrút-

kach, za účasti štátneho 

tajomníka Ministerstva 

dopravy a výstavby SR 

Ing. Jaroslava Kmeťa 

 

 

V rámci Noci 

výskumníkov – Navštív 

svoju školu – spoznaj 

svojho vedca, sa u nás na 

škole uskutočnila pred-

náška „Čo dokáže zi-

nok,“ ktorej sa zúčastnili 

triedy III.C a IV.C 

 

  

 

 

 

 

 

Koncom septembra 2021 

obsadili naše dve druž-

stvá 1. a 2. miesto v súťa-

ži Študentský viacboj 

piatich "T". Tieto druž-

stvá vytvárali: Marek 

Čapkovič, Adam Hečko, 

Dušan Benci, Filip Pav-

lech, Laura Gáliková, 

Linda Horváthová.

 

Žiaci 2. ročníkov si dňa 

7.10.2021 a 3. ročníkov 

dňa 27.10.2021 pozreli 

film Správa, ktorý opisu-

je príbeh Alfréda Wetzle-

ra a Rudolfa Vrbu. Našim 

cieľom je žiakov nielen 

vzdelávať v oblasti ich 

študijného odboru, ale aj 

im pripomínať udalosti 

keď ľudské spoločenstvo 

zlyhalo a dopustilo, aby 

boli ľudia prenasledovaní 

za svoj pôvod, vierovy-

znanie, orientáciu či za 

svoje názory. 

 

7.20.2021 sa tiež na našej 

škole uskutočnilo DOD. 

Navštívil nás redaktor 

RTVS Marián Nomilner 

a natočil reportáž, ktorá 

je umiestnená na 

stránkach televízií RTVS 

a ČT. 

 

 

Konferencia KPŽT 

Vo štvrtok 21. októbra 

2021 vystúpili na Konfe-

rencii Klubu priateľov 

železníc Trnavy a okolia 

2021, náaši žiaci Ján Či-

šecký a Michael Lacko 

zo IV.EC pod vedením 

Ing. Marka Englera, 

PhD .Pripravili si príspe-

vok, ktorý publikum mi-

moriadne zaujal ,a mnohí 

účastníci si zaspomínali 

na svoje štúdium želez-

ničných odborov našej 

školy.  

 

V krajskom kole festivalu 

vedy a techniky AMA-

VET 2021 získali naši 

študenti víťazné miesta 

vo svojich kategóriách a 

oba tímy postupujú na 

celoslovenské finále. V 

kategórií Environmentál-

na veda - žiak IV.EA Mi-

chal Trúchly - víťazná 

práca Výrobník plastu 

(filament) pre 3D tlač z 

PET fliaš, konzultant Ing. 

Vladimír Brath .V kate-

górií Informatika a počí-

tačové inžinierstvo - žiak 

III. EA Matej Varáček a 

III.EB Dušan Ptačin - 

víťazná práca Digitalizá-

cia hlásenia IT porúch - 

konzultantka Ing. Ivana 

Augustínová. 

 

 

Dňa 26.10.2021 sa štu-

denti SPŠ Dopravnej zú-

častnili základného kola 

v stolnom tenise. Na pô-

de CVČ Kalokagatie  do-

siahli vynikajúci výsle-

dok a postúpili na okres-

né kolo. Reprezentovali : 

Jakub Šupa, Oliver Ma-

lacký, Radoslav Šramo a 

Matej Pakanec. 
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Študenti štvrtých roční-

kov odborov technických 

smerov sa zúčastnili dňa 

27.10.2021 on line konfe-

rencie o trhu práce Re-

adycon 

 

Dňa 3.11.2021 navštívila 

našu školu delegácia z 

SPŠ Edvarda Beneša z 

Břeclavi pod vedením 

riaditeľa školy Ing. Jiřího 

Uhra. Náš riaditeľ školy 

spolu s našimi učiteľmi 

predstavovali kolegom z 

Juhomoravského kraja 

činnosť SPŠ dopravnej 

Trnava.  

 

 

Ocenenie za kreativitu pri 

tvorbe videoprezentácie 

Mladý tvorca získali  

Matej Sabo a Matej Grill 

(IV.EB) - predstavenie 

SPŠ dopravnej Trnava

 

Michal Trúchly (IV.EA) 

zvíťazil v celosloven-

skom kole Festivalu vedy 

a techniky Amavet a po-

stúpil do medzinárodné-

ho kola súťaže. Konzul-

tantom práce bol Ing. 

Vladimír Brath. 

Účastníkmi finále boli aj 

Matej Varáčkek (III.EA) 

a Dušan Ptačin s ich kon-

zultantkou Ing. Ivana Au-

gustínová. 

  

Aj v tomto roku sme boli 

úspešní v súťaži Maják 

pre dopravu. Tento rok 

na tému Budúcnosť eko-

logickej dopravy na Slo-

vensku- Ján Čišecký 

(IV.EC) a Matej Gill 

(IV.EB) a na práci Uni-

verzálny cestovný doklad 

sa podieľal aj Matej Sabo 

(IV.EB) .Študenti praco-

vali pod vedením Ing. 

Romana Ilavského. 

 

Tomáš Varga (II.EC) zís-

kal 2. miesto v celoslo-

venskom kole Súťaži 

mladých elektronikov. 

Zúčastnil sa aj Viktor 

Bohunický (II.EB). 

Oboch súťažiacich pri-

pravovala Ing. Ivana Au-

gustínová. 

 

Súťaž Zenit 

v elektronike: 

V oboch kategóriách 

krajského kola domino-

vali naši študenti : 

v kategórii A: 

Matej Sabo (IV.EB) prvé 

miesto a postup do celo-

štátneho kola, 

v kategórii B: 

Adam Gergely (II.EC) 

prvé miesto a postup do 

celoštátneho kola.  

 

Dňa 25.11.2021 na radni-

ci v Břeclavi za prítom-

nosti starostu mesta 

Bc.Svatopluka Pěčeka 

podpísali Memorandum o 

vzájomnej spolupráci ria-

diteľ SPŠ dopravnej Tr-

nava Ing. Peter Papík a 

riaditeľ SPŠ Edvarda Be-

neše a obchodní akade-

mie Břeclav Mgr. Jiří 

Uher.Sme kamoši. 
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Žiaci celej školy spolu 

s učiteľským zborom ma-

li možnosť hlasovať za 

návrhy školského mer-

chu. Výherný návrh si 

môžete zakúpiť na strán-

ke www.kraloveskoly.cz/

SPSDTT. 

 

Trnavská automobilka 

Stellantis Slovakia pokra-

čuje v podpore vzdeláva-

nia mladej generácie a 

prvýkrát daruje stredným 

školám elektrické auto na 

pedagogické účely. Auto 

dnes prevzal od generál-

neho riaditeľa Stellantis 

Slovakia Ing. Martina 

Dzamu zástupca riaditeľa 

školy Ing. Ivan Magdo-

len. 

 

 

Literárna súťaž v anglic-

kom jazyku  

Do 1. ročníka literárnej 

súťaže kreatívneho písa-

nia v anglickom jazyku sa 

zapojilo 8 študentov na-

šej školy. Ocenená bola  

esej Rastislava Bacigala 

z III.EA a práca Mateja 

Grilla zo IV.EB.  

 

Dňa 24.2.2022 sa na na-

šej škole uskutočnil prvý 

Gefco day. Logistická 

spoločnosť pripravila pre 

našich študentov odborné 

prednášky a kreatívne 

hry.

 

 

 

Dňa 8.3.2022 sa uskutoč-

nila prednáška pod ná-

zvom Pravda o drogách 

pre študentov I.C, I.D, 

I.EB a II.EC triedy. 

 

 

Žiaci SPŠ dopravnej zú-

častnili  okresného finá-

le  v stolnom teni-

se. Študenti obsadili 1. 

miesto a postúpili na 

krajské kolo. Študentky 

obsadili 3. miesto. 

 

 

V celoštátnom kole súťa-

že ZENIT v elektronike 

nás reprezentovali 2 naši 

študenti : Matej Sabo v 

kategórii A obsadil 

11. miesto ,Adam Gerge-

ly v kategórii B obsadil 

15.  

 

 

V krajskom kole Stredo-

školskej odbornej čin-

nosti aj tento rok naši 

žiaci dosiahli vynikajúce 

výsledky. Do celoštátne-

ho kola postúpili : Adam 

Tanáč (IV.EA), Michal 

Pažitný, Šimon Košťál 

(IV.EC), Michal Truchlý 

(IV.EA). 

3. miesto získali Da-

niel Banár a Jakub Ka-

lamár (IV.EB) 
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Michal Truchlý zví-

ťazil aj v krajskom 

kole súťaže Enersol 

a postúpil do celo-

štátneho kola 

 

Dňa 5.4.2022 sa štu-

denti SPŠ dopravnej 

zúčastnili krajského 

kola v bedmintone 

študentov 

SŠ.Umiestnili sa na 

4. mieste. 

 

Triedy II.A, II.D, 

III.A a III.C sa zúčas-

tnili exkurzie na Veľ-

trh podnikateľských 

talentov v Bratislave - 

veľtrh študentských 

firiem v rámci pro-

gramu Aplikovaná 

ekonómia. 

 

 

Dňa 6.4.2022, sa na 

našej škole uskutočni-

lo základné kolo v 

basketbale. Žiaci po-

stúpili na Majstrov-

stvá okresu do skupi-

ny o 1-4. miesto. 

 

Michal Trúchly 

(IV.EA) zvíťazil v ce-

loštátnom kole súťaže 

Enersol. Srdečne bla-

hoželáme a ďakujeme 

za vzornú reprezentá-

ciu školy! 
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Medzinárodná cena 

vojvodu z Edinburghu 

Slovensko na našej 

škole 
Dobrovoľníctvo  

Mgr. Tatiana Štefániková, Dis.art.  a žiaci 

zapojení do projektu DoF-e 

V tomto školskom roku sa naša škola po prvý-

krát zapojila do celosvetovo rozšíreného vzdelá-

vacieho programu pre mladých ľudí – Medzi-

národnej ceny vojvodu z Edinburghu 

(anglicky The Duke of Edinburgh´s Internatio-

nal Award, skrátene aj „program DofE“).  

Cieľom programu je motivovať a podporovať mladých ľudí k samostatnosti a zodpovednosti, pričom si sta-

novujú svoje ciele v štyroch kľúčových oblastiach: Talent, Šport, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expe-

dícia. K ich naplneniu sú motivovaní aj získaním ceny za dosiahnutie Bronzovej, Striebornej 

a najzložitejšej Zlatej úrovne. Ceny si uchádzači môžu prevziať na slávnostnej ceremónii, kde sú väčšinou 

pozvané aj slávne osobnosti, či prezidentka Zuzana Čaputová. Po zvládnutí jednotlivej úrovne si nie len 

účastník svojou vytrvalosťou a odhodlaním naplní svoju osobnú výzvu, ale si zvyšuje svoje šance pri uplat-

není sa na vysokej škole, či v jednotlivých firemných spoločnostiach.  

Aktuálne máme na našej škole 15 aktívnych uchádzačov na bronzovej úrovni, ktorí sa pri prekážkach 

nevzdali a sú odhodlaní k naplneniu ich cieľa. Niektorí z nich sa s nami podelili o svoje ciele, ktoré si v ob-

lasti dobrovoľníctva stanovili. Zámerom tejto oblasti je identifi-

kovať vo svojom okolí problém a prispieť svojou nezištnou aktivi-

tou k jeho zlepšeniu. Na začiatku býva stanovenie cieľa v tejto ob-

lasti pre žiakov náročné, no v konečnom dôsledku veľmi prínosné. 

Pre väčšinu žiakov je jedinou skúsenosťou s dobrovoľníctvom 

práve program DofE.  

 

Simon Kmoško (3.EB) – „U jedného z mojich spolužiakov som si 

všimol, že nemá dobrú slovnú zásobu z anglického jazyka. Nakoľ-

ko mne angličtina nerobí problém, pomohol som mu sa zdokona-

liť, čo môže využiť nie len na maturite, ale aj na vysokej škole, v 

zamestnaní a pod. Poskytol som mu hodinu doučovania týždenne 

počas troch mesiacov.“ 

Laura Lukáčová (1.A) – „V oblasti dobrovoľníctva som sa roz-

hodla doučovať moju spolužiačku nemecký jazyk. Nina je v nem-

čine úplný začiatočník. Ja som v Nemecku pár rokov žila, čiže 

nemčina nie je pre mňa žiadny problém. Po skončení tento oblasti 

musím uznať, že to dalo veľa jej, ale aj mne.“ 
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Nina Šimončičová (1.A) – „Na dedine si všímam pohodené odpadky, či 

už som na prechádzke v horách alebo idem do miestneho obchodu na ná-

kup.    V dedine nemáme dostatok odpadkových košov, do ktorých by 

ľudia mohli vyhadzovať odpadky. Preto som sa rozhodla sa venovať ich 

zberu v dedine a v jej okolí a vyzbierať čo najviac odpadu. Dúfam, že 

týmto gestom pomôžem našej dedine a životnému prostrediu a aj v to, 

aby si ľudia začali všímať svoje chyby a nevyhadzovali odpadky tam, 

kam nepatria.“ 

 

 

 

 

Lukáš Kulich (2.EA) – „V zime sa v prírode nachádza 

málo potravy pre divé zvieratá a tie tak trpia jej nedostat-

kom. Preto som sa rozhodol pomôcť v zakrmovaní zveri 

práve v tomto období. Túto oblasť už mám hotovú a ak to 

mám celé zhrnúť, tak som sa veľa naučil a bola to zábava. 

Som rád, že som si stanovil práve takýto cieľ.“  

 

 

Alex Krejčí (1.D) – „Všimol som si, že moja triedna pani 

učiteľka má kopec roboty s prípravou materiálov 

na hodiny ekonomiky. A tak som sa rozhodol, že 

jej chcem pomôcť s prípravou prezentácií a tak jej  

trošku uľahčiť prácu. Vďaka   DofE mám tak mož-

nosť si uvedomiť, že práca učiteľa nie je len to, čo 

vidíme na vyučovacej hodine, ale zahŕňa kopec prí-

prav a roboty doma.“ 
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 Dňa 3.5.2022 prebehla na našej škole dobrovoľná akcia darovania krvi. Zúčastnili sa jej štu-
denti štvrtých, ale najmä tretích ročníkov, ktorí už dovŕšili vek 18 rokov a mali chuť a odvahu spra-
viť nezištný skutok. 

 Keďže nebolo možné zrealizo-
vať odber v priestoroch školy, presu-
nuli sme sa na odberové pracovisko    
Národnej transfúznej stanice v areáli 
Trnavskej nemocnice.  

Po vypísaní tlačív, zaevidovaní sa 
a odbere vzorky krvi na zistenie, či je 
jej kvalita vhodná na celý odber, ab-
solvovali študenti vyšetrenie 
a rozhovor s lekárom. Následne sa 
postupne presunuli do miestnosti, 
v ktorej prebiehal samotný odber kr-
vi. Na pohodlnom ležadle, 
v spoločnosti veľmi milých zamest-
nancov odbernej stanice, darovali každý pol litra vzácnej tekutiny.  

 Po odbere študenti posilnili organizmy malým občer-
stvením a odchádzali s úsmevmi na tvári, ktoré sú bonusom 
k pocitu, ktorý telo zaplaví, keď spravíte to, čo títo mladí sta-
toční ľudia.  

 Verím, že táto akcia sa stane súčasťou po-covidového 
obdobia a každý školský rok pribudnú uvedomelí a nezištní 
ľudia ochotní darovať len tak, lebo chcú. 

 

Mgr. Lucia Pastírová 
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Vodíkový automobil 
Andrej Alaksa I.C 

 V poslednej dobe sa čoraz viacej stretá-

vame s pojmom ekológia. Automobilový prie-

mysel na začiatku 21. storočia začal riešiť tú-

to problematiku formou downsizing / zmenšo-

vanie objemu motora pri zachovanom výkone 

alebo dokonca jeho zvýšení/. Postupne prichá-

dzajú nové nápady, ako nahradiť klasický spa-

ľovací motor a znížiť emisie úplne. A tu nastu-

puje na scénu vodík ! 

 

 Ako táto technológia vznikla a ako 

funguje ? 

 Môže sa zdať, že sa jedná o novú techno-

lógiu, avšak princíp bol prakticky v automo-

bile použitý už v roku 1966 firmou GM 

v Amerike. Jednému z modelov Electrovan 

však nádrže explodovali. Teraz o 56 rokov ne-

skôr tu máme modernejšie technológie, ktoré 

nám zabezpečujú nielen bezpečnosť, ale aj 

pohodlie a ekológiu.  

 Ak niekto nepočul, alebo nevedel, ako 

funguje vodíkový pohon, nemusí sa báť, nie je 

to nič zložité. V automobile alebo v inom do-

pravnom prostriedku sú umiestnené nádrže na 

vodík, v ktorých sa nachádza stlačený vodík 

v plynnom skupenstve. Následne sa dopravuje 

do palivových článkov, reaguje s kyslíkom 

a vzniká elektrická energia, ktorá je prevede-

ná do elektromotorov, tie roztáčajú kolesá 

a rozbiehajú auto. Produktom tejto chemickej 

reakcie je tiež voda vo forme pary, odchádza-

júca výfukom do ovzdušia. Jeden palivový člá-

nok z 1kg vodíka dokáže vyrobiť cca 16 kWh 

elektrickej energie a samotné auto za 2 roky 

vyprodukuje 7 470 litrov vody ! 

 

Slovensko a vodík 

 Na Slovensku sa už malými krokmi hýbe-

me týmto smerom. V Bratislave, ako aj 

v Trnave, sa otvorili už dve čerpacie stanice 

na vodík, avšak iba v Bratislave, vo firme 

Messer Tatragas, je dostupná pre širokú verej-

nosť. Tá druhá, mobilná, sa nachádza v areáli 

spoločnosti Arriva Trnava a slúži na čerpanie 

do vozidiel na prezentáciu tejto technológie, 

ktoré má zapožičané TTSK a neskôr by mali 

pribudnúť aj vodíkové autobusy.  

 

 

 

 

 Postupne sa majú na Slovensku vybudo-

vať ďalšie vodíkové čerpacie stanice. Pravde-

podobne najskôr vyrastie v Košiciach a do ro-

ku 2030 by Ministerstvo hospodárstva SR 

chcelo vybudovať až 25 vodíkových staníc.  

 

Vodíkový automobil u nás 

 Pred viac ako mesiacom na našu školu 

zavítal župan TTSK Mgr. Jozef Viskupič 

a zástupca odboru školstva za TTSK Mgr. Ju-

raj Bottka. Priviezol so sebou aj jeden z vypo-

žičaných vodíkových automobilov Toyotu Mi-

rai, ktorá sa vyrába od roku 2014 už v druhej 

generácií a predstavuje prémiovú kategóriu 

týchto vozidiel. Odbornú prednášku dostal na 

starosť odborný učiteľ našej školy Ing. Milan 

Eliáš.  

  

 

 

 

ZDROJE: 

http://www.autorubik.sk/clanky/co-je-to-

downsizing/ 

https://nvas.sk/sk/vsetko-o-vodiku/ 

https://auto.pravda.sk/doprava/clanok/617304-

na-slovensku-dnes-otvorili-prvu-vodikovu-

cerpacku-pozrite-sa-ako-vyzera/ 
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 Ako tím študentov zo Strednej priemyselnej 

školy dopravnej v Trnave sa každoročne od roku 

2016 zúčastňujeme súťaže Shell-eco marathon. Je to 

súťaž zameraná na ekológiu a spotrebu. I keď sa 

odohráva na pretekárskej dráhe, nejedná sa 

o preteky. Cieľom je prejsť určitú vzdialenosť za 

určitý čas s čo najmenšou spotrebou. To znamená, že 

vozidlo aj vodič musia byť čo najľahší. 

Súťaž sa skladá z viacerých fáz. V 1.-3. fáze spisuje-

me informácie o vozidle a tíme. Medzi hlavnou sú-

ťažou sa odohráva ešte veľa rôznych mimo-

traťových súťaži ako napríklad: dizajn, bezpečnosť, 

inovácie a pod. Pred hlavnými jazdami musíme pod-

stúpiť náročnú technickú kontrolu. Súťaží sa v 2 

kategóriách podľa druhu vozidla. Na výber máme 

„prototyp“ alebo „urban concept.“ Rozdiel medzi 

nimi je veľkosť a váha. Kým prototyp je väčšinou 

iba 3-kolesové malé vozidlo, urban concept naberá 

na veľkosti, váhe a začína sa podobať bežnému auto-

mobilu. Taktiež záleží aj na druhu pohonu. Na výber 

máme z možností: elektromotor, spaľovací motor 

alebo vodíkový pohon.  

Keďže sa súťaž nachádza v zahraničí a my sa 

musíme dorozumievať výhradne anglicky, iste vás 

zaujíma, ako sme sa sem dostali. O tejto súťaži sme 

sa dozvedeli náhodne, pomocou vysokej školy STU 

Bratislava, ktorá mala záujem sa súťaže zúčastniť. 

Sme jediná stredná škola na Slovensku, ktorá sa tejto 

súťaže pravidelne zúčastňuje. STU v Bratislave nám 

poskytla spaľovací motor, ktorý sme si mali osadiť 

do nami vyrobeného vozidla. Avšak po vyhotovení 

vozidla sme radšej použili elektromotor. Hotové 

vozidlo s osadeným elektromotorom sme už  mohli 

prihlásiť do kvalifikácie. Dostali sme sa na kvalif-

ikácii Shell-eco marathon v Le Mans vo Francúzsku. 

Toto nám umožnilo oboznámiť sa so všetkými 

dôležitými pravidlami súťaže. Úspešná kvalifikačná 

jazda v Le Mans bola pre nás vstupenkou na hlavnú 

súťaž. 

Stále sme sa ale chceli zlepšovať a dosiahnuť lepšie 

výsledky. A tak sme pomocou laminátu vytvorili 

nové, už 2. vozidlo s elektromotorom, ktoré bolo 

omnoho ľahšie a malo aj menšiu spotrebu. Zúčastnili 

sme sa s ním na súťaži 3 roky po sebe v Anglicku.  

 

Najlepší doposiaľ dosiahnutý výsledok bol 176km/

kWh. Dokázali sme to v roku 2019 na súťažnej 

dráhe Brooklends v Anglicku.  

Bohužiaľ, kvôli covidu sa súťaž 2 roky odohrávala 

len vo virtuálnej forme. To nás však nezastavilo 

a my sme za tú dobu postavili už 3. vozidlo. Opäť 

sme použili elektromotor, avšak vďaka veľmi 

ľahkému materiálu – karbón a laminát sme zostrojili 

rýchlejšie, ľahšie a športové vozidlo s váhou len 

40kg. Vozidlo má tvar pripomínajúci „batmobil.“ 

S týmto vozidlom sa chceme predstaviť prvýkrát na 

súťažnej dráhe tento rok. Súťaž bude vo Francúzsku, 

v meste Nogaro. Verím, že na súťaži uspejeme, uži-

jeme si veľa zábavy a naberieme veľa skúsenosti 

a zručností. Určite neprídeme naspäť s prázdnou, 

získame neopísateľné zážitky. Tešíme sa! 

Nela Štefanovičová 

IV.C 

 

 

Team v Le Mans 

 

 

 

Súťažná jazda v Le Mans 
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Súťažný team v Londýne 

 

Štart vozidla v Londýne 

 

Súťažný team v roku 2019 na súťažnej dráhe Bro-

oklends v Anglicku.  

 

 

 

Posledné úpravy pred súťažnou jazdou 

Naše nové vozidlo, s ktorým sa pokúsime dosiahnuť 

čo najlepší výsledok v júli 2022 na dráhe v Nogaro 

vo Francúzsku 
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Matej Bartoš, I.C 

Život má zelenú - Vízia nula 

Dňa 30.3. 2022 sa na našej škole uskutočnilo pilotné 

podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ, ktoré organizovalo 

Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky -

 BECEP, Ministerstvo dopravy a výstavby SR v spo-

lupráci s Prezídiom Policajného zboru 

SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníc-

tva Slovenskej republiky a Slovenský Červený 

kríž pripravili pre študentov pilotné podujatie ŽIVOT 

MÁ ZELENÚ. 

Jeho cieľom je prevencia k vyššej bezpečnosti cest-

nej premávky, zvýšenie informovanosti mladých ľu-

dí (budúcich vodičov) o základných pravidlách cest-

nej premávky, rizikách ich nedodržiavania a vzdelá-

vanie v rámci po nehodovej starostlivosti. Podujatie 

otvoril štátny tajomník Ministerstva dopravy a vý-

stavby SR Ing. Jaroslav Kmeť, ktorý si v sprievode 

riaditeľa školy spolu s ďalšími hosťami prezreli i 

školu. Na podujatí privítal riaditeľ školy Ing. Peter 

Papík i ďalších hostí podujatia, ktorými boli Mgr. 

Marek Neštický, vicežupan Trnavského samospráv-

neho kraja, Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, ge-

nerálna sekretárka Slovenského Červeného krí-

ža, Mgr. Stanislav Pravda, riaditeľ odboru školstva 

Trnavského samosprávneho kraja, JUDr. Roman 

Török, vedúci oddelenia cestnej premávky Minister-

stva dopravy a výstavby SR a ďalší. 

Akcia bola vydarená a každá časť študentov si zo-

brala len to dobré. Každý si uvedomil, ako je zodpo-

vednosť za volantom dôležitá a určite to každému 

otvorilo oči, že čo všetko sa môže stať. Mladí ľudia 

majú život ešte len pred sebou a nikto nechce umrieť 

v mladom veku. Už len vďaka takýmto aktivitám na 

školách dokážeme predísť nehodám…Preto si myslí-

me, že takéto veci sú dôležité a chceme aby boli štu-

denti v doprave viac obozretní.  

Reportáž o akcii Život má zelenú na našej škole uro-

bil aj REFRESHER: 

https://www.youtube.com/watch?

v=bxRXezbzo3w&t=186s&ab_channel=REFRESH

ERSK 

Taktiež sa akcia objavila v relácii Pozor zákruta od 

času 31:18 min: 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1115/1774457  
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 Ford Mustang 

„Big Daddy“ by Samuel Vojtela, I.C. 

Hocikto, kto sa aspoň trochu vyzná v autách, musí poznať 

Ford Mustang.  

 

1. Generácia:  „Klasika“ 

 

Ford Mustang prvýkrát vznikol v roku 1965 a bol to zakladateľ 

takzvaných „pony cars“. Veľa ľudí (vrátane mňa) si myslelo, že 

Mustang bol „muscle car“, ale v podstate sa dá nazývať aj tak, 

aj tak. Prvé generácie Mustangov sa predávali v prevedení 

kupé 2+2 (2+2 znamená, že má 2 sedačky vpredu, plus dve 

pohotovostné sedadlá vzadu). Neskôr však vznikol aj kabriolet, 

fastback (skosená zadná časť auta) a rôzne ďalšie. 

Špeciálné/výnimočné edície: 

GT350 a 500, Boss 302, Cobra Jet, Shelby alebo môj oblubený 

Mach 1.  

 

Motory: 

 

Motory 1. generácie boli 2: 3.3L I6 (I= Inline, čiže radový) 

a 4.7L V8 (V= Do vé, čiže motor ma tvar písmena V). Samozrej-

me, obľúbenejší bol osemvalec kvôli jeho sile, ale i úžasnému 

zvuku. Čo však nebolo úžasné, bola spotreba, ktorá bola okolo 

12l na 100km, čo je celkom dosť.  

 

Zaujímavosť: 

 

 

1. generácie sa len za 1. rok predalo okolo 418 tisíc kusov. Cel-

kovo sa 1. generácie predalo okolo 1 milióna. 

 

2.Generácia:  „Pinto v prevleku“ 

 

1. generácia sa vyrábala do roku 1973, kedy ju nahradila oveľa 

pomalšia, škaredšia a nebezpečnejšia verzia. Prečo? Lebo 

v rokoch 1974-1978 bola v USA olejová kríza. To znamenalo, že 

Mustanga museli „skrotiť“.  

 

Zaujímavosť: 

Mustang 2 bol postavený na základoch Fordu Pinto, ktorý mal 

problémy s tým, že keď vás niekto nabúral zozadu, nárazník by 

prepichol palivovú nádrž, a tá by následne začala horieť. Moto-

ry boli veľmi oslabené kvôli tomu, aby nemali takú veľkú spo-

trebu.  

 

Motory: 

 

Motory boli: 2.3L I4 Lima, 2.8L V6 Cologne a vo verzii King 

Cobra bola 5.0L Windsor V8. Všetky motory boli relatívne sla-

bé, napr. : 2.3L štvorvalec mal výkon len 88 BHP (BHP= Break 

Horse Power, čiže výkon v koňoch), 2.8L šesťvalec mal výkon 

105 BHP a 5.0L osemvalec mal výkon úbohých 140 BHP, čo 

neznie zle, ale motor mal objem 5 litrov (!), a podľa mňa je 140 

BHP na 5 litrový motor dosť málo. 

 

Špeciálne/výnimočné edície: 

 

 Špeciálne verzie zahrňovali: King Cobra II, Ghia, Mach 1, The 

Shadow alebo Stallion. 
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3. Generácia:  „Foxbody“ 

3. generácia sa robila od roku 1979 až do roku 1993. Ja sám sa 

priznám, že o tejto generácii veľa neviem. Viem, že karoséria, 

ktorú mal, sa nazývala Foxbody. Mustang 3 je dosť obľúbený 

u Drag racerov (Drag Race= závody na rovinke), pretože sú 

lacné, ľahko upraviteľné („tuniteľné“� ) a hlavne celkom spo-

ľahlivé.  

Motory: 

Motory u „Foxbody Mustangu“ sú relatívne rovnaké ako v 2. 

generácii, čiže stále to nebolo bohviečo. Motory sa skladali z: 

2.3L Lima I4 (89 BHP), 2.8L Cologne V6(90 BHP), 3.3L I6(89 

BHP) a 5.0L Windsor V8(140 BHP). Tuneri si,samozrejme, vše-

tci volili V8, lebo mala najväčší výkon (140 neni najviac, ale aj 

tak tuneri pridali viac).  

Špeciálne/výnimočné edície: 

Medzi špeciálne verzie patrili: IndyPace, Ghia, Cobra, GLX, Tur-

bo GT alebo napr. Enduro Prototype. 

Platforma „Fox“: 

Platforma na ktorej bol postavený sa nazýva „Fox platform“. 

Tým aj vzniklo pomenovanie „Foxbody Mustang“. Platforma 

„Fox“ bola prevažne využívaná v lacnejších autách, ale aj 

v niektorých prémiovejších modeloch, ako bol práve Mustang 

3. generácie. Dokopy bola použitá v ďalších 18 autách. Medzi 

také najznámejšie patrili: Ford Mustang, Ford Fairmont, Mer-

cury Zephyr, Ford Thunderbird 8. a 9. generácie alebo naprí-

klad aj Lincoln Continental, čo bolo obľúbené auto mafiánov. 

    

 

 

To be continued.... 
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 „Keď niečo veľmi chcem, nikto ma 

nezastaví, so správnou víziou 

a tímom to ide...“ 

Počas uplynulých rokov sme sa ako škola 

stretávali naozaj so všeličím. Prispôsobovali sa nie-

len žiaci, ale aj učitelia k podmienkam meniacim sa 

doslova z hodiny na hodinu.                                  

Určite nikomu z vás nemusím vysvetľovať, o aké 

obdobie šlo. Napriek tomu, že viac ako dva roky 

sme sa presúvali zo školy do online priestoru pande-

mického vyučovania, sme to my, Dopraváci, zvládli. 

 Avšak cieľ bol dôležitejší – čo možno najefek-

tívnejšie využiť všetky dostupné technické vymože-

nosti školy. Aj keď do istej miery „trpelo“ najmä 

praktické vyučovanie. Napriek tomu sa podarilo váš-

mu spolužiakovi Michalovi Trúchlemu (IV.EA) to, 

čo možno označiť za nevídané. Spoločne s jeho kou-

čom, konzultantom a zároveň i triednym učiteľom p. 

Ing. Vladimírom Brathom sú dokonalým príkladom 

spolupráce učiteľ a žiak a dôkazom, že s chuťou, 

odhodlaním a zodpovednou prácou sa dá dosiahnuť 

mnoho i napriek nepriazňam situácií (akou bola 

napr. aj pandémia).  

 Michal má síce za sebou množstvo postupov 

do vyšších kôl prestížnych študentských súťaží, ale 

i mnoho hodín kvalitnej a tvrdej práce, ktoré sú oce-

nením jeho odhodlania, prípravy a schopnosti praco-

vať v tíme pod vedením učiteľa. Mišo skonštruoval 

výrobník filamentuza pomoci recyklácie PET fliaš 

s napájaním pomocou solárneho panelu. Zvíťazil 

nielen v celoštátnom kole Enersol, odkiaľ pokračo-

val reprezentovať svoju prácu a školu do Českej re-

publiky, ale stal sa celoštátnym víťazom Festivalu 

vedy a techniky AMAVET, kde v kategórii Enviro-

mentálne vedy postúpil do medzinárodného kola, 

ktoré bolo vyhodnocované v Indonézii 

a ZVÍŤAZIL!!!  

 

 Toto sú infošky, milí dopraváci, ktoré ste moh-

li zachytiť na web stránke školy, insta a FB profile, 

ale berme to z inej strany. Michalove výsledky sú 

demonštráciou toho, že sa netreba báť, milí Dopra-

váci, zahryznúť sa do nápadu a ukázať (ako sami 

vidíte) i celému svetu, že na to máte! 

 

 

Mgr. Zuzana Kupcová 
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Naša Dopravná na Festivale Letectva 2022  

v Piešťanoch 
 

 

Letečky  feštivál v Pieš -

ťánočh  šá tento rok 

konál od piátká 6.5. 

2022 á otvoril ho mi-

ništer doprávy Andrej 

Dolez ál á z upán TTSK 

Jozef Viškupič . Delegá -

čiu náš ej š koly nevie-

dol nikto iny  áko ná š        

p.  riáditeľ Peter Pápí k.  

 V šobotu 7.5.2022 

šlá vnoštne pre verej-

nošť otvoril Feštivál 

premie r Eduárd Heger. 

V šobotu ná š  štá nok počtil švojou ná vš tevou šlovenšky  kozmonáut 

Iván Bellá.  
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Vyznám sa 

v mediálnom oblaku 

na tému „Vojna na 

Ukrajine“ 

 Naša škola zastáva, odporuje a šíri myšlienku, 

že škola je živý organizmus, ktorý funguje na neut-

rálnej a apolitickej báze a proces výučby nie je len 

vzdelávací, ale aj výchovný. Z tohto titulu sme sa 

rozhodli v rámci projektovej výučby začleniť aktuál-

nosť témy: VOJNA NA UKRAJINE do hodín slo-

venského jazyka, avšak prihliadajúc na status neut-

rality a apolitickosti. 

 Žiaci I.EC sa od 8.3. 2022 – 

14.3. 2022 (celkový rozsah 4 vyučo-

vacie hodiny) zaoberali tematikou 

vojny na viacerých úrovniach. Nauči-

li sa rozoznávať kvalitné informácie 

od hoaxov, porozumieť cudzím slo-

vám v článkoch (ako napr. anexia, 

neutralita, mobilizácia, pacifizmus, 

rozdiel medzi partizánskou 

a hybridnou vojnou), vysvetlili sme 

si, čo je stanné právo a ako ho rozoz-

nať od núdzového stavu.  

 Študenti robili jazykovo-

literárne analýzy textov piesní (tzv. 

protest piesní s vojnovou tematikou: Bella Ciao – 

celosvetová hymna mieru; Daniel Landa – Ona 

a John Lennon – Give peace a chance) a rovnako 

sme sa pozreli na tému vojny v svetovej, slovenskej 

a aj fantasy literatúry. 

 Rozprúdili sme diskusiu, ktorej podnetom bol 

krátky film Next Floor. Študenti si prostredníctvom 

symboliky obrazov z filmu dotvorili celkový pohľad 

na danú tému, pričom sa podučili zásadám korektné-

ho diskutovania, rešpektovania názorov jeden druhé-

ho.  

 Napriek vyššie uvedenému sme sa 

neprikláňali k nijakému politickému ná-

zoru – zastávali sme myšlienku neutrali-

ty. 

 Cieľom bolo zvýšiť kritické mysle-

nie, mediálnu gramotnosť a prihliadať na 
potrebu charakterového vzdelávania na-
šich žiakov, aby sa o konflikt zaujímali 

ako civilizované osobnosti, porozumeli 
mu a uvedomili si, aká je ich spoločenské 
úloha (nielen) v aktuálnej situácii.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Kupcová 
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Je obdo-

bie, kedy máme už nejaký ten „piatok“ opravené 

a uzatvorené maturitné slohy. Sťažka možno 

konštatovať či rozhodnutie ministra školstva SR 

bolo, alebo nebolo správne. Nebudeme už plakať 

nad rozliatym mliekom predsa, však? Každopád-

ne naši štvrtáci majú časť skúšky dospelosti už za 

sebou a dopredu hľadia k ústnym maturitám 

a začiatku konca �  

 Kto by náhodou ešte nevedel, som 

i učiteľkou SJL na našej „Dopravnej“ a po dlhšej 

dobe som si tento rok „sadla za PFIČ-ká“. Popri 

opravovaní, premýšľaní, čo tým chcel básnik po-

vedať, ale i momentoch skvelých myšlienok ma-

turantov, mi zišlo na um, že do nášho online časo-

pisu DelTTa začlením aj slovenčinárske jazykové 

okienko. Náš materinský jazyk – slovenčina – je 

snáď čoraz väčším strašiakom ako samotná an-

gličtina. A TO JE ŠKODA! Či so mnou súhlasíte, 

alebo nie, slovenčina so sebou prináša isté úska-

lia, ktoré v iných jazykoch nenájdeme, ale to je 

práve na nej tá „špecialitka“.  

Tento rok sa v hojnej miere opakovali 

chyby s problematickým používaním podstatného 

mena KĽUD verzus POKOJ. Ale ostaňme 

v kľude (či v pokoji?)! Samozrejme, že 

v POKOJI. Ak by ste hľadali v slovníkoch, napr. 

v online slovníkoch spracovaných Jazykovedným 

ústavom Ľudovíta Štúra v Bratislave 

(www.juls.savba.sk) našli by ste: 

 

 

Ide o české slovo KLID, ktoré sme si „posl

ovenčili“ a ďalej ho nesprávne používame. Takže 

ak ste písali úvahu na tému „Kde je vlastne náš 

domov?“ (aj to vlastne tam nemá čo robiť, je to 

tzv. parazitické slovo v prejave, podobne rušiace 

a nesprávne ako ehm citoslovce), tak odpoveď 

typu: „Tam, kde mám kľud.“ nebola v poriadku. 

Odteraz už len tam, kde mám pokoj. 

 Ak Ťa zaujímajú i iné nesprávne výrazy 

a chceš si „očistiť“ svoj jazykový prejav, oskenuj 

si QR-ko a pozri video o najčastejších chybách 

v slovenčine zábavnou formou. 

 

 P.S. Ak máš nápad na ďalšiu tému do 

okienka, alebo len tak do časopisu, poprípade sa 

chceš pridať do našej redakčnej rady, si vítaný. 

Napíš na e-mail adresu: del-

tta.casopis.spsdtt@gmail.com.  

 

Mgr. Zuzana Kupcová 
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HERE COMES THE SUN 

We don`t find 

this moment important and some people even 

don`t know when it comes. Well, 21st June 2022 

summer solstice will occur. On this day we enjoy 

the longest day and the shortest night of the year. 

And if you think there`s no reason to be excited 

about  Midsummer`s Eve, you think it wrong.  

 

Midsummer is a wonderful celebration that has 

been observed for centuries, in one form or an-

other. It`s all about light and fire, good and evil – 

it`s absolutely MAGIC. 

 

William Shakespeare, an English playwright, be-

lieved that Midsummer is linked with witchcraft. 

Also, he expressed his belief in at least 3 of his 

plays: A Midsummer Night`s Dream, Macbeth 

and The Tempest. 

 

So, let`s follow the wisdom of our ancestors and 

learn more about solstice folklore. 

 

                                                
WATER and FIRE 

 

Although these two elements are in contrast, they 

both become very powerful on Midsummer`s 

Eve. 

In rural areas of England, villagers built a big 

bonfire on Midsummer`s Eve. It was called 

“setting the watch.” Why was that important? 

Simply said, the fire could keep evil spirits out of 

the village.  

After their bonfire had burnt out and ash gone 

cold, people used it to make a protective amulet. 

They put the ash into a small pouch or prepared 

some soft clay and formed a talisman. 

The English also made a stone circle and stayed 

up all night sitting there. Then, they could see the 

Fae. But it wasn`t safe. They could hurt them. So 

the English turned their jackets inside out to con-

fuse them. 

In some parts of Ireland, peo-

ple found a small stone and whispered their wish 

to the stone. They carried the stone in their hands 

and circled the bonfire. While doing that, they 

made their wish. After the third turn round, they 

threw the stone into the fire. 
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Astrologically, the 

sun enters Cancer, which is a water sign. It 

means, it`s a good time to practice magic involv-

ing streams and wells. Our great-grandmothers 

and grandmothers looked into them and hoped to 

see the face of their husband-to-be. If this failed, 

they probably made a wreath using 9 different 

meadow flowers. Then, they threw the wreath 

into a river, a lake or a well. The man who found 

it could marry them. 

I remember my grand-

ma saying that if I want 

to visit any stream or 

well, I must do it with 

the sunrise, I must ap-

proach the water from 

the east (with the rising 

sun) and circle the well 3 

times – of course I must 

express my wish clearly 

and then I must pay the 

well (to throw a coin into 

the well or stream is enough). 

In some 

early European pagan cultures sunwheels played 

an important role on this day. By wheel, we mean 

a really big ball of straw. The sunwheel was lit on 

fire and rolled down a hill into a river. The 

burned straw was taken to the local temple and 

put on display.  

We may laugh at these predictions and rituals- 

yes, we are forward thinking people and the 21st 

century forces us to believe in what we can see. 

Just don’t forget the whole world and life were 

made from star dust, so there is a bit of magic in 

everything and everyone. 

 

Light your bonfire, lie down on the grass and 

watch the night skies! 

 

 

Inspired by Patti Wigington: Litha Legends and Lore 

(published on November 24, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Truchlíková 
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Odvážnym Šťastena praje!  Mgr. Petra Melíšková 

ZADANIE: V škole sa na jednej chodbe vedľa seba nachádza 5 tried. V každej triede študujú študenti iného odboru a  

majú iný obľúbený predmet. Nástenky v triedach sú rôznej farby. Všetky triedy majú koncoročný výlet naplánovaný 

na rôzne miesta. V žiadnej triede nie je rovnaký počet žiakov. 

1. Odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy  má v triede červenú nástenku. 

2. V triede s odborom 3765 M technika a prevádzka dopravy  je obľúbený predmet matematika. 

3. V odbore 3767 M  dopravná akadémia študuje 29 žiakov. 

4. Zelená nástenka je v triede hneď naľavo od triedy s bielou nástenkou. 

5. V triede so zelenou nástenkou študuje 27 žiakov. 

6. Trieda idúca na koncoročný výlet do Trenčína má obľúbený predmet dejepis. 

7. Na konci roka ostáva v Trnave na výlete trieda, ktorá má žltú nástenku. 

8. Počet študentov  v strednej triede je 28. 

9. Žiaci odboru 2675 M elektrotechnika študujú v prvej triede. 

10. Trieda, ktorá ide na výlet do Bratislavy sa nachádza vedľa triedy, ktorá má rada anglický jazyk. 

11. Študenti s obľúbeným predmetom fyzika sú v triede vedľa tých čo na výlet budú v Trnave.  

12. Na výlet do Košíc ide trieda s 30 študentami. 

13. Odbor 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách bude na výlete v Žiline. 

14. Trieda s odborom 2675 M elektrotechnika sa nachádza vedľa triedy s modrou nástenkou  

15. Trieda idúca do Bratislavy susedí s triedou, v ktorej je 26 žiakov.  

Otázka: Študenti, ktorého odboru majú radi slovenský jazyk?  

Odpoveď:  Nájdeš v septembrovom čísle �  Alebo u p. prof. Melíškovej 
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  Kingdom of Loathing  

najkurióznejšie 

MMORPG 

 

Úvod 

Kingdom of Loathing , skrátene KoL,  je MMORPG  browser 

hra (môžete ju hrať na webe a hráte za postavu , ktorú si vytvo-

ríte spolu s inými hráčmi). Hra vznikla  10. Februára 2003 vý-

vojármi asymmetric publications. Dokonca je aj zadarmo. 

 

 

Príbeh a Dobrodružstvá  

Príbeh spočíva v tom , že  ste dobrodruh , ktorý  okrem stereo-

typného zabíjania  rôznych príšier a riešenia problémov ľudí  

v kráľovstve  Loathing , musí poraziť  Naughty Princess , ktorá 

uniesla kráľa Ralfa XI . V tejto úlohe Vám pomôže rada Loat-

hing , ktorá Vám dáva sériu questov a slúži ako hlavná dejová 

linia . Dalšia séria questov  (ktoré môžete robiť súčasne 

s hlavnými)  sa nazýva Guild Quests. V týchto úlohách  sa bu-

dete snažit pomôcť Vašej guilde a budete sa snažiť poraziť  

Vášho  úhlavného nepriateľa. V kráľovste taktiež narazíte na 

veľké množstvo dalších úloh a výziev, ktoré môžete splniť . 

 

Gameplay 

Na začiatku hry dostanete 80 dobrodružstiev a 40 každý nový 

deň . Slúžia na  veľkú  škálu vecí, ako napríklad zabíjanie, va-

renie, miešanie nápojov... Ak  chcete  viac dobrodružstiev bez 

čakania, tak si môžete  dať jedlo, nápoje alebo použiť rôzne  

item-y. 

Taktiež si na začiatku hry  vyberiete svoju class  (povolanie 

postavy) . Na výber sú seal clubbers a turtle tamers , ktorí sa 

zameriavajú na zbrane nablízko d. Pastamancers / Saucerors , 

ktorí sú eqvivalentom mágov a  disco bandits /Accordion thi-

efs/,  ktorí su zlodeji. 

Bojový system je ťahový . V kole môžete použiť svoje zbrane, 

predmety alebo špecialne schopnosti. Po úspešnom súboji 

z Vášho nepriateľa padne mäso (mena v tejto hre) ,  skúsenost-

né body a predmety. 

O pár levelov neskôr taktiež dostanete vlastného spoločníka , 

ktorý Vám bude pomáhať v súbojoch. 

 

Priatelia 

KoL ma priateľskú  a nápomocnú komunitu . S ostatnými hráč-

mi môžete komunikovať prostredníctvom  súkromného  alebo 

verejného chatu . Taktiež od levelu 3 sa môžete pripojiť do 

klanu, kde vas ostatní hrači privitajú. 

 

Čo robí túto hru špeciálnou ?  

Táto hra obsahuje extrémne množstvo humoru, referencií, slov-

ných hriečok a bizarností, čo ju odlišuje od ostatných hier svoj-

ho žánru. Dokonca aj grafika , ktorá je založená na  klasických 

panáčikoch pridáva tejto hre viac humoru.  Dalšia vec, ktorá je 

špeciálna na tejto hre je to , že  ponúka ascension, čo funguje 

ako new game + . V novej hre (po ascension) si môžete zvoliť 

nejaké výzvy, ako napr. nebudete používať jedlo vo vašej hre 

alebo nebudete používať nápoje. Taktiež  si môžete nechať 

niektoré šperky a dať si ich na novú postavu a môžete odo-

mknúť nové úlohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Róbert Kandray 
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Mindustry 

hra, ktorá Vás zatiahne 

 do logistiky 

 

Úvod 

Hra bola vytvorená v roku 2017 vývojármi  Anuken . Je to hra , ktorá kombinuje  tower defense spolu so sandboxom a base buil-

ding. Je dostupná pre Android, iOS, Microsoft Windows a Linux. Hru si na mobile môžte stiahnuť zadarmo alebo si ju môžte 

kúpiť na Steam za 5 euro. Taktiež podporuje aj češtinu. 

Gameplay 

Hra ponúka  kampaň v ktorej sa snažíte zničiť nepriateľskú  základňu alebo sa snažíte prežiť čo najviac vĺn , vlastnú hru alebo 

multiplayer (PVP / co-op) . Mindustry má jednoduchú grafiku ,ktorá je dostačujúca . Soundtrack krásne doplňuje atmosféru hry. 

Hra nemá príbeh a  tutorial , ktorý by Vás naučil hrať hru okamžite , ale  hra ponúka možnosť si nastaviť nápovede , ktoré začia-

točníkom uľahčia hru.  V kampani sa budete môcť pohybovať na rôznych častiach planéty s rôznymi terénmi , ktoré Vás naučia 

ich efektívne využitie. Napríklad v púštnom teréne  budete moct tažit piesok skoro všade , ale budete mať problém s vodou ak 

nenarazíte na jej zdroj. Naopak v snežnom teréne nebudete mať problém s vodou ,ale naopak s pieskom. Ak hráte kampaň tak sa 

Vám všetky môžné drily , dopravníky , budovy adť. Neodomknú hneď , ale budete si ich musieť odomknúť v technickom stro-

me. V hre je kuriózna mechanika zastavenia času, ktorá umožnuje načrtnúť čo chcete postaviť a následne sa Vám  to postaví keď 

znova spustíte čas . 

Komunita 

Ako to býva zvykom , každá hra si vytvorí svoju komunitu . Síce sa táto hra nepýší veľkou hráčskou komunitou , no ihneď si ju 

oblúbite vďaka úžasným ľudom , ktorí pravidelne pridávajú zaujmavé mody do hry , ktoré z tejto skvelej hry robia ešte zaujíma-

vejšiu hru. 

Prečo ma inšiprovala študovať logistiku a  Vás do v nej vtiahne ? 

Mindustry mi dodalo pocit úspechu. Na začiatku hry som neefektívne využíval rudné žily , vytváral zbytočne komlikované trasy 

dopravníkov a podobne , ale čím viac som hral tým viac som uskutočnil  efektívnejšie procesy čo ma fascinovalo. Dokázal som 

použiť komplikované a pokročile budovy a schémy , ktoré boli účinnejšie. Táto hra odráža  myšlienky logistiky a ukáže Vám 

logistiku v praxi. V hre sa snažíme sa urýchliť  prepravu , využiť materiál efektívne , používame modernejšie technoló-

gie...Podstate sa snažíme uspokojovať sériu požiadaviek aby sme splnili náš ciel (V logistike sa snažíme uspokojiť požiadavky 

zákazníka a v hre naše vlastne požiadavky ako napríklad prežiť do vlny 40 ). 

 

Róbert Kandray 
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Chceli ste sa niekedy stať lovcom pokladov ? 

 

Ak ste na  moju otázku odpovedali áno tak geocaching  môže byť  vaše ideálne hobby. 

 Čo je  geocaching  ? 

Chceli ste sa niekedy stať lovcom 
pokladov ? 

 

Geocaching  je  hra , ktorá sa zameráva na hladanie ke-

šiek , čo sú mikro,malé,stredné alebo veľké schránky 

v ktorých je uložený logbook a niekedy aj pár predmetov.  

Ako začať s geocaching-om ? 
Začať s geocahingom je veľmi  jednoduché a preto som napísal  pár 

bodov , ktoré keď dodržíte tak budete môcť úspešne začať loviť. 

1) Stiahnite si aplikáciu Geocaching  alebo ak používate android tak C:Geo . 

2) Oboznámte sa  s typmi kešiek . Najbežnejšie typy kešiek sú  : 

a. Tradičné – sú to kešky , ktoré majú napísané súradnice , ktoré stačí pohladať. 

b. Hádankové- sú to kešky, ktorých súradnice sú  utajené. Aby ste 

ich mohli získať potrebujete vyriešiť hádanku , šifru alebo hlavolam. 

c. Multi- sú to kešky , ktoré majú zadané súradnice prvej zastávky. 

Na odhalenie súradníc kešky musíte nájsť indície ,ktoré su zadané  

v miestach(zastávkach). 

 

3) Netrúfajte si na hodnotenie  3 hviezdy a viac. Tieto typy kešiek sú veľmi zložité a tažko prístupne . 

4) Prineste si mobil (aby ste mohli použiť GPS) , pero(aby ste sa mohli zapísať do logbook-u , čo je zápisník kde 

sa zapisujú hráči , ktorí našli kešku) a ak keška obsahuje  uschovaný predmet ,ktorý vás zaujme tak si ho 

môžte vziať ,ale musíte vložiť predmet rovnakej hodnoty. Dávajte pozor na travel bugs (sú to predmety ,ktoré 

môžu putovať len medzi keškami) a geocoiny ( sú to mince ,ktoré maju rovnaký princíp ako travel bugs.) 

5) Dodržujte pravidla geocachingu : 

a. Dodržujte zákony. 

b. Snažte sa byt nenápadný ako ninja. 

c.    Zbierajte odpad počas hladania. 

d. Upozornite majitela kešky ak je schránka poškodená. 
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A čo tak fantasy v podobe titulu 

Vrania šestka? 

Názov knihy : Vrania šestka 

Originálny názov : Six of Crows 

Autor : Leigh Bardugo 

Séria : Vrania šestka 

Diel v poradí : prvý diel 

Nasledujúci diel : Kráľovstvo podvodníkov 

Vydavateľstvo : Slovart 

Počet strán : 488 

Vekové odporúčanie : 15+ 

Žáner : Fantasy 

 

Prečo som si vybrala práve túto knihu? 

Kniha bola pre mňa veľkým a hlavne príjemným zážitkom. 

Bavila ma od prvej strany. Občas sa vyskytli krvavejšie časti, 

ale kniha bola tiež humorná, akčná, napínavá a doplnená let-

mou romantikou. Každá postava bola obalená rúškom tajom-

stva. Bolo nemožné nezamilovať sa do postáv. Autorka pomaly 

a precízne utvárala vzťahy medzi postavami. Po prečítaní som 

si uvedomila, že práve to na mňa zapôsobilo najviac. Každý 

nepatrný detail bol dôležitý. Nič nebolo náhodné a po spojení 

všetkých vzťahov a činov sa vytvorilo pevné puto, kde sa o 

lojalite a jednote skupiny nedalo pochybovať. 

 

Dej: 

Vrania šestka je príbeh, v ktorom nemáme len jednu hlavnú 

postavu, ale rovno šesť. Šesť nebezpečných vyvrheľov (Kaz, 

Inej, Wylan, Nina, Jesper, Matthias) musí splniť jednu neusku-

točniteľnú úlohu. Najal ich Van Eck na najväčšiu lúpež v deji-

nách. Ak ju splnia získajú večnú slávu a veľké množstvo peňa-

zí. Musia sa vlámať na Ľadový dvor, nedobytnú fjerdskú pev-

nosť, a oslobodiť väzňa Bo Yul-Bayur. Je to známy vedec, 

ktorý objavil novú odrodu jurdy (parem) a je schopný bez dru-

hej myšlienky vyhladiť svet. Každý z hlavných hrdinov má 

svoje tajomstvá, niektorí aj temnú minulosť. Dokážu ju spolu 

prekonať? Samostatne sú nebezpeční, ale spolu sú neporaziteľ-

ní. Dokážu úlohu splniť, alebo sa pozabíjajú skôr, ako začne? 

Získajú večnú slávu a peniaze alebo nájdu len smrť a skazu? 

Postavy: 

Kaz Brekker je zlodej a otvárač zámkov. Všetci ho spoznajú 

vďaka dvom symbolom - čiernym koženým rukaviciam 

a vychádzkovej palici s vranou hlavou. O dôvode nosenia ne-

slávne známych čiernych rukavíc koluje veľa povier. Jeden 

verí, že je to kvôli jazvám, ďalší verí, že schováva démonické 

drápy... Je niektorá z povier pravdivá? Jeho neľahká minulosť 

ho neustále prenasleduje. Jedine Inej dokáže zmierniť jeho vinu 

z prežitia. 

 

Inej Ghafová je bývalá suliská akrobatka, ktorá bola ako mla-

dá unesená a nútená pracovať v nevestinci, kým jej zmluvu 

neodkúpil gang Zberba. V Zberbe pracuje ako špiónka. Je zná-

ma ako Prízrak. Jej želaním je vykúpiť svoju zmluvu a nájsť 

svojich rodičov rovnako, ako vydať sa na more a loviť otroká-

rov. 

 

Wylan van Eck je syn bohatého kupca. Zaujíma ho chémia a 

je vynikajúci vo výrobe bômb. Jeho otec ho nemá rád a skrýva 

ho, kvôli svojej neznalosti čítania. Na výprave sa ocitne nie len 

ako vynikajúci výrobca bômb, ale tiež ako poistka proti svojmu 

otcovi. 

 

Matthias Helvar je bývalý drüskelle (má za úlohu chytať gri-

še). S Ninou (Griša) sa spoznal na lodi a odcestovali do Ketter-

damu. Nina ho zradí a je uveznený v Pekelnej bráne. Kaz ho 

oslobodí naverbuje pre svoju vec. Počas cesty na ľadový ostrov 

sa do seba s Ninou zamilujú. Aj napriek svojej láske k Nine 

prechováva nenávisť ku Grišiam. 

 

Nina Zeniková je lámačka (manipuluje s ľudským telom). 

Pomáha s uzdravovaním ranených a v boji jej to taktiež ide 

skvelo. Po užití paremu sa Griše menia. Ako moc sa zmení 

Nina? Dokážu ju ostatní zachrániť alebo ostane stratená? Doká-

že prežiť náhle odlúčenie s Matthiasom? 

 

Jesper Fahey je vynikajúci so zbraňami a je závislý na hazar-

de. Neskôr sa ukáže, že je fabrikátor (narába s kovom). Vďaka 

svojim schopnostiam nikdy neminie cieľ. Je členom gangu. 

Nikdy nestráca zmysel pre humor. 

 

Kto je Leigh Bardugo? 

Leigh Bardugo je americká spisovateľka fantasy románov. Na-

rodila sa v Izraeli, no vyrástla v Los Angeles. Vyštudovala an-

gličtinu na Yale a pred svojou prvou knihou pracovala ako 

copywriterka, novinárka a filmová maskérka. 

 

Zaujímavosti:  

Leigh Bardugo  kvôli ortopedickej vade musí využívať pri chô-

dzi palicu. To ju inšpirovalo na napísanie hlavnej postavy, kto-

rá by mala podobné postihnutie ako ona. Touto postavou sa stal 

Kaz Brekker. 

 

 

Monika Janečková 
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Avalonská akadémia mágie 
(Part 1) 

Eressiel si dal zavolať riaditeľ. Zaklopala a počka-
la, kým ju vyzve:,, Ďalej!" Otvorila a vošla.  

,,Volali ste ma, pán riaditeľ?" opýtala sa a sadla si 
na ukazovanú sedačku oproti riaditeľovi. Je už starší a má 
dlhé biele fúzy. Vždy ich má však elegantne upravené. 

,,Áno, volal. Ospravedlňujem sa, že je to neskôr," 
prívetivo sa usmial, ,, ale to, čo ti chcem povedať,  je veľmi 
dôležité!" Postavil sa a pomaly podišiel k nej.  

Položil jej ruku na rameno a mierne jej ho zovrel: 
,,Dozvedel som sa jednu znepokojujúcu informáciu. Mor-
tem je pod nadvládou temnej kliatby!"  

Prekvapene naňho vzhliadla: ,, A prečo to vravíte 
práve mne, pane?" 

,,Si jednou z najtalentovanejších žiačok, dokonca 
patríš do radu strážcov, a preto mám pre teba istú úlohu," 
veľavýznamne na ňu pozrel, ,,podľa legiend existuje proti 
tejto kliatbe protilátka. Je však dobre skrytá. Prial by som 
si, aby si ju našla. Mohlo by to znamenať koniec vojny!"  

Prekvapene zamrkala: ,,O akú kliatbu ide?"  

Riaditeľ si povzdychol a znova sa usadil do obrov-
ského a určite pohodlného kresla. ,,Pred mnohými stáročia-
mi ktosi, dodnes nevieme kto, vymyslel novými zaklínadla-
mi kliatbu používanú v prípade neopätovanej lásky. Tá 
kliatba núti dotyčnú osobu milovať svojho zaklínača. Jeho 
slovo je pre zakliatu obeť všetkým, nedokáže bez neho žiť. 
Jedlo bez neho nechutí, život bez neho stráca zmysel. Člo-
vek sa stane otrokom vlastných citov, ktoré v skutočnosti 
nie sú pravdivé. Často je to priama cesta k šialenstvu.“  

Riaditeľ napokon dodal: „Mortema má úplne vo 
svojej moci Tenebris!"  

Eressiel zamrazilo. Riaditeľ na ňu úpenlivo hľadel. 
Zvedavo čakal na jej odpoveď. Dokáže to? Odmietne to? 
Eressiel stále mlčala. Zvažovala čo urobiť. Má na výber?  

Po chvíli sa ozvala: ,,Takže Mortem je v tom vlast-
ne nevinne? Neuvedomuje si, čo robí?" 

,,Uvedomuje si, ale nemôže to zastaviť.“  

,,Takže veríte, že práve ja som schopná protilátku 
nájsť?"  

Prikývol. ,,Urobil by som to sám, ale som už na to 
starý," ospravedlnil sa úprimne. Uvedomila si, že takúto 
cestu by už naozaj neprežil.  

,,Ako to chcete urobiť,“ spýtala sa Eressiel, „a aké 
to má úskalia?“  

„Pokiaľ by tu nečíhali zradcovia, dalo by sa to us-
kutočniť jednoducho." Pousmial sa na ňu a v jeho nádher-
ných orieškových očiach hrali iskričky.  

,,Och, vyľakal som ťa! Neboj sa, mám to premysle-
né!" pohodlne sa oprel v kresle a zahľadel sa na ňu znova 
vážne. ,,Si si istá, že to chceš prijať? Bude to nebezpečná 
cesta - plná nástrah!!!"  

,,Som si vedomá všetkých rizík a nástrah. Som 
ochotná ich podstúpiť. Som strážkyňa Avalonu a je to pre 
mňa česť. Len mi povedzte, prečo ste si vybrali práve 
mňa?"  

Mierne sa k nej nakloní: ,,Si najlepšia bojovníčka 
zo všetkých! Si bystrá! Nehovoriac o tvojom čistom srdci! 
Verím, že to dokážeš."  

Nakoniec súhlasila. Nedočkavo vyhŕkla: ,,Aký je 
váš plán?" Pozrela riaditeľovi do očí. Vo svojich sa jej zra-
čilo rozhodnutie cieľ splniť a nikoho nesklamať.  

Zvládne to! Ona to určite zvládne! Je strážkyňa a 
tie sa nevzdávajú!!! ,,Môj plán je vskutku jednoduchý. V 
jednoduchosti sa však skrýva sila. Postupovať budeš takto: 
..." 

     Ráno bola zima, hoci bolo leto. Pre hustú hmlu nebolo 
vidieť viac ako na krok. Eressiel sa s Ester prechádzala po 
hrade. Aj napriek počasiu sa veselo rozprávali. Prišli do 
jedálne, ale tentokrát bolo niečo inak. Majstri na nich mie-
rili.  

,,Čo sa deje?" pýtala sa vystrašene Ester. „Čo to do 
majstrov vošlo?“  

„Odstúp od nej, Ester," povedal majster jazykov.  

Ostala stáť vedľa svojej najlepšej priateľky. 
,,Prečo by som mala od nej odstúpiť?" zamračila sa Ester. 
Zovrela Eressiel ruku. Ona jej to opätovala.  

,,Choď!" zavrčal Arlan, jeden zo strážcov. Postavil 
sa pred ňu. Mal ostrý pohľad. Nech to skončí, ako chce, 
neopustí ju. Je to jej najlepšia priateľka. Vníma ju ako 
vlastnú sestru... ,, Ester nikdy neodstúpi! My sa 
v nebezpečenstve  neopúšťame!  

„Čo sa deje?" nechápavo sa spýtala Eressiel.  

,,Je to zradkyňa, Ester! Ustúp!" zakričal Majster 
elixírov.  

Ester sa obrátila na Eressiel s prekvapeným výra-
zom: ,,Eressiel...???" Temne sa usmiala. Jej oči zrazu ne-
mali svoju prekrásnu modrú farbu. Ostali sivé. Naraz si 
povšimla ako jeden z nich vybral meč.  

,,Nieeeee!" zakričala a natiahla ruku a odsotila 
Eressiel nabok. Neverila, že by ich zradila. Sama schytala 
ranu do brucha. Zvalila sa na zem. Chytila si krvácajúcu 
ranu.  

,,Ester!" Eressiel chcela k nej pribehnúť, no Ester 
zašepkala: ,,Voldunio Eressiel!" A Eressiel v jednom kroku 
zmizla. Všetci k Ester pribehli. Ako prví pri nej boli Arlan 
a Majster elixírov.  

,,Ester, neboj sa, to nič nie je, uzdravíš sa!" začal 
jej prezerať ranu Arlan. Ester len vykašliavala krv.  

,,Ester..." Majster jej dal ruku na čelo. ,,Má horúč-
ku. Musíme zavolať liečiteľa." vzdychol si. Začal jej ranu 
ošetrovať. Keďže nemal po ruke žiadne obväzy, dlaňou sa 
snažil zastaviť krvácanie.  

,,Vydrž... strážcovia sa predsa len tak nevzdávajú," 
zašepkal.  

V očiach sa mu zračil strach aj smútok. Tak veľmi 

si strážcov obľúbil. Nechcel o nich prísť. Tak veľmi sa o ňu 

bál. Zrada Eressiel ho bolela. Nesmierne ho bolela. Prečo to 

urobila? Aký má dôvod sa pridať k zradcom? Sú to vraho-

via! Ide im len o moc! 

To be continued... :-)  

Monika Janečková 
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Nina Šimončičová (1.A) – „Na dedine si všímam 

pohodené odpadky, či už som na prechádzke v horách alebo idem do miestneho obchodu na nákup. V dedi-

ne nemáme dostatok odpadkových košov, do ktorých by ľudia mohli vyhadzovať odpadky. Preto som sa 

rozhodla sa venovať ich zberu v dedine a v jej okolí a vyzbierať čo najviac odpadu. Dúfam, že týmto ges-

tom pomôžem našej dedine a životnému prostrediu a aj v to, aby si ľudia začali všímať svoje chyby a nevy-

hadzovali odpadky tam, kam nepatria.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Kulich (2.EA) – „V zime sa v prírode nachádza málo potravy pre divé zvieratá a tie tak trpia jej ne-

dostatkom. Preto som sa rozhodol pomôcť v zakrmovaní zveri práve v tomto období. Túto oblasť už mám  

Nina Šimončičová (1.A) – „Na dedine si všímam pohodené odpadky, či už som na prechádzke v horách  


