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Úvodník 

Drahí študenti, 

Určite ste si všetci oddýchli po jarných prázdninách, podaktorí si radšej ani 

nepripomenuli školské povinnosti a teraz majú, ako sa hovorí, dosť čo doháňať.  

O jari sa hovorí, že je to obdobie, kedy sa všetko začne znovu prebúdzať, no 

dúfajme, že to tak bude platiť aj v našich školských laviciach a po tej dlhej zime sme 

nezaspali na vavrínoch. Treba si však pripomenúť, že sa blížia ďalšie prázdniny a to 

veľkonočné, na ktoré sa istotne tešia najmä chlapci. 

Tak Vám všetkým prajem, nech čím skôr nazbierate dobré známky, nech si 

 

Ján Chrenko, III. S 
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NEWS 

 

Futbal – vianočný turnaj 

Dňa 8.1.2015 sa v priestoroch Stavebnej 

priemyselnej školy konal Vianočný turnaj 

vo futsale, ktorého sa zúčastnili stredné 

školy a gymnázia z okolia Nitry. 

Vybraní žiaci zo všetkých ročníkov našej 

školy vybojovali vynikajúce 1. miesto! 

Najlepším strelcom turnaja sa stal náš 

žiak Lukáš Plevka z IV.A. 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - 

okresné kolo 

Náš žiak, Patrik Držík z II.M, obsadil 

na Okresnom kole v nemeckom jazyku 

vynikajúce 2. miesto. Sú•až sa konala 

na Golianovom gymnáziu 13.1.2015. 

 

Okresné kolo Olympiády v 

anglickom jazyku 

Náš žiak Igor Miškolci (IV.A) sa v 

kategórii 2D umiestnil na 1. mieste v 

Okresnom kole Olympiády v anglickom 

jazyku. Sú•až sa uskutočnila 15.1.2015 

v priestoroch Gymnázia vo Vrábloch. 

Postupuje do krajského kola, ktoré sa 

bude konať• 10.2.2015, tiež v Gymnáziu 

vo Vrábloch. 

 

 

 

Biblická olympiáda - školské kolo 

Školské kolo Biblickej olympiády sa 

konalo v decemberi. Postupujúce 

družstvo je následovné: 

CHOBOT  JURAJ - 2.A 

KRAKOVIK  MARTIN - 2.B 

KOPČEK  SAMUEL - 2.B 

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a 

literatúry - krajské kolo 

Dňa 6. februára sa v Nových Zámkoch 

uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo 

SJL. Našu školu reprezentovali v 

kategórii B F. Gerhát (I.A) a v kategórii 

A J. Chrenko (III.S). Každý súťažil v 

konkurencii približne 30 žiakov, zväčša z 

gymnázií. Veľký úspech sa podaril F. 

Gerhátovi, ktorý postúpil do 10 členného 

finále, v ktorom obsadil 5. miesto a 

dostal sa medzi 5 úspešných riešiteľov. 

 

Olympiáda o EU 

V okresnom kole Olympiády 

Nitrianskeho samosprávneho kraja o 

Európskej únii skončilo naše družstvo v 

zložení: Peter Hudačko (III.A), 

Marek Hurtónyi (III. A) 

a Martin Zaťko (III. M) na peknom 2. 

mieste. 
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Súťaž EXPERT 

V súťaži Expert sa v kategórii O12  v 

téme Do you speak English? žiak 

Slavomír Chňapek (II.B) umiestnil na 

9. mieste, Marek Benc (II.A) na 13. 

mieste. V téme Mozgolamy sa Filip 

Gerhát (I.A) umiestnil na 12. mieste. V 

kategórii O34 v téme Do you speak 

English? sa Igor Miškolci (IV.A) 

umiestnil na 11. mieste. 

 

Olympiáda v anglickom jazyku - 

krajské kolo 

Dňa 10.2.2015 náš žiak Igor Miškolci 

(IV.A) sa v Krajskom kole Olympiády v 

anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 

na Gymnáziu vo Vrábľoch, umiestnil v 

kategórii 2D na vynikajúcom 1. mieste. 

Postupuje do celoštátneho kola.  

 

Hviezdoslavov Kubín 

Dňa 23. 2. 2015 sa uskutočnilo školské 

kolo súťaže prednesu Hviezdoslavov 

Kubín. Zvíťazil J. Chrenko /III.S/ 

pred M. Bencom /II.A/ a M. 

Hluchým, /II.B/. Všetkým súťažiacim 

blahoželáme. Víťaz postupuje do 

regionálnej súťaže dňa 24.marca 2015 v 

Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. 

 

Všetkým úspešným riešiteľom 

GRATULUJEME! 

 

 

 

BESEDA SO SPISOVATEĽOM 

Dňa 26.2. 2015 sa na našej škole 

uskutočnila beseda so spisovateľlom M. 

Kubicskom na tému fantasy a kniha 

Veža elfov. Zúcastnili sa jej triedy: 

II.B. III.A, III.M a IV.M. Žiakov zaujali 

nekonvence podané informácie z genézy 

tohto žánru, z oblasti zdielaného sveta, 

ako aj okolnosti vzniku jeho knihy Veža 

elfov, ktorá je volným pokracovaním 

známej knihy Š. Konkola - Pohrobok. 

Záver besedy tvorila diskusia. 

 

DAROVANIE KRVI 

19. februára 2015 mohli študenti a 

zamestnanci Strednej priemyselnej školy 

strojníckej a elektrotechnickej v Nitre 

podporiť vznešenú aktivitu a darovať 

svoju krv neznámemu človeku, 

ktorému týmto spôsobom môžu pomôcť 

zvrátiť jeho osud a tak mu zachrániť 

život. 

 V odberovej miestnosti sa vystriedalo 

28 záujemcov, z ktorých 27 spĺňalo 

kritériá odberu. Spolu darovali za tri 

hodiny takmer 11 litrov krvi. Iniciatíva, 

uskutočniť túto ušľachtilú myšlienku, 

vyšla z radov Žiackej školskej rady 
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SPŠSE v Nitre. Keďže sa darovanie krvi 

na SPŠSE v Nitre organizovalo po 

prvýkrát, vznikli obavy, či dokážeme na 

škole a v jej podmienkach organizačne 

zvládnuť udalosť tohto typu a podarí sa 

odbery uskutočniť v domácom prostredí 

školy. Avšak v samotný deň sa ukázalo, 

že keď ide o dobrú vec, strácajú sa 

rozdiely medzi učiteľmi a žiakmi a dobrá 

myšlienka sa dá zvládnuť bez problémov 

aj v podmienkach školy.  

Taktiež treba vyzdvihnúť profesionalitu 

a prístup zamestnancov Národnej 

transfúznej služby SR v Nitre, ktorá 

realizovala samotný odber a podieľala 

sa tak na celkovej úspešnej realizácii 

spoločného diela. NTS poskytla 

informácie a rady pre tých, ktorí sa 

rozhodli darovať krv, zabezpečila 

technické vybavenie a odborný personál.  

Keďže drvivá väčšina záujemcov o 

darcovstvo boli prvodarcovia, atmosféra 

bola zrána mierne napätá, až stresujúca, 

no nik to na sebe nechcel dať znať a 

maturanti odboru mechatronika sa ako 

prví vrhli do vypĺňania vstupného 

dotazníka. Vzápätí sa uskutočnili krvné 

testy, meranie tlaku, konzultácia s 

lekárom a prví darcovia, ktorí odovzdali 

400 ml krvi, neskrývali svoje malé 

víťazstvo a spokojnosť pred ostatnými. 

Ako postupoval čas a rástlo množstvo 

darovanej krvi, tak sa stupňovala aj 

dobrá nálada a prišli aj darcovia, ktorých 

rešpekt bol ešte pred pár dňami zdanlivo 

neprekonateľný.  

Na obed zostali v škole upratané 

miestnosti, ktoré vôbec nenasvedčovali 

tomu, aká významná udalosť v živote 

mnohých ľudí sa v nich odohrala. A už v 

tom čase bolo po chodbách školy počuť, 

ako sa bývalí prvodarcovia tešia na 

ďalšie darovanie krvi, ktoré bude na 

SPŠSE v Nitre. 
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Projekt 
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Praktický elektrikár s Vraťom 

 

LED STMIEVAČ POMOCOU 

MIKROPROCESORA 

 

Led stmievač je riešený pomocou 

mikroprocesoru od firmy Atmel - typu 

tiny model 13. 

Jedná sa o ľahké pwm riadenie 

zo sledovanej analógovej hodnoty 

z potenciometra. 

Následne pwm signál z mikroprocesora 

je privádzaný na tranzistor tipu mosfet 

kanálu n, ktorý nám zabezpečuje chod 

stmievača. 

Program v jazyku C: 

 

 

/* 
 * pwm.c 
 * 
 * Created: 17. 12. 2014 21:14:39 
 *  Author: Vratislav 
 */  
#define F_CPU 9600000 
#define LED PB1  
#include <avr/io.h> 
void adc_zapnutie (void) 
{ 
    ADMUX |= (1 << MUX0); 
    ADMUX |= (1 << ADLAR); 
    ADCSRA |= (1 << ADPS1) | (1 << 
ADPS0) | (1 << ADEN); 
} 
int ad_aktualne (void) 

{ 
    ADCSRA |= (1 << ADSC); 
    while (ADCSRA & (1 << ADSC)); 
    return ADCH; 
} 
  
void pwm_zapnutie (void) 
{ 
    TCCR0B |= (1 << CS01); 
    TCCR0A |= (1 << WGM01) | (1 << 
WGM00); 
    TCCR0A |= (1 << COM0B1); 
} 
void pwm_nastavenie (int val) 
{ 
    OCR0B = val; 
} 
int main (void) 
{ 
    int ad_hodnota; 
    DDRB |= (1 << LED);   
    adc_zapnutie(); 
    pwm_zapnutie(); 
   
    while (1) { 
        ad_hodnota = ad_aktualne(); 
        pwm_nastavenie(ad_hodnota); 
    } 
} 
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Vratislav Rakovský, III. B 
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Svet technológií 

Asus Zenfone 5 – 2.gen, chystajte si peňaženky, supersmartfon sa blíži...  

Možno si pamätáte, ako som recenzoval v minulom čísle Asus zenfone 5  1gen.  Mal u 

mňa 5 hviezdičiek  z  5 a toho názoru sa budem aj držať. Vidím mnoho spokojných 

majiteľov, ktorí za málo peňazí získali veľa muziky´.  

Pár  týždňov potom ako bol vydaný daný článok som sa dozvedel o novej  generácii 

Asus Zenfone 5 2gen. Ten výkon čo je udávaný v tabuľkách ma tak neskutočne 

prekvapil, až som nemohol veriť vlastnému zraku: 4jadro Intel atom z3580 a 4 gb ram. 

(Slabšia verzia má 2 gb ram a o trošku slabší procesor, ale vôbec to nevadí.  Jedná sa 

stále o Intel a slušný počet gb ram). Samozrejmosťou bude podpora pamäťových 

kariet, avšak bude v ponuke viac modelov čo sa týka vnútornej pamäte: konkrétne 16, 

32 a 64 gb.  Display bude mať rozlíšenie 5. 5 palca Full HD. Asus dáva taktiež do batérii 

technológiu rýchlejšieho nabitia. Konkrétne 60 % za 39 minút. Čo sa týka váhy: 170 

gramov - zadný kryt nie je plastový, ale hlinikový, aj preto je váha väčšia.  

Na záver by som chcel len udať verziu androidu: konkrétne sa bude jednať o Android 

5.0 Lollipop. A predaj? V priebehu tohto mesiaca začnú prvé predaje vo väčších štátoch. 

Moje skromné predpoklady to odhadujú na začiatok apríla, keď by prvé dodávky tohto 

luxusu došli aj k nám. A čerešnička na záver: cena je cca 229 dolároch, v prepočte 

204€. Výkonovo tá najslabšia verzia sa môže hrdo postaviť pri LG G3, poprípade 

Samsung  s5.  A za 204€? Na Slovensku  sa bude logicky predávať za viac, avšak stále 

sa oplatí. Moje hodnotenie  je  5*, ale zaslúžil by si 6*.   

Jozef Hamar, III. S 
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Nové nVidia grafiky 

Koncom minulého roka nVidia priniesla novú sériu grafických kariet postavenú na 

novom Maxwell čipe. Konkrétne išlo o GTX 980 a 970, ktoré boli v januári doplnené GTX 

960. Z notebookových sú to GTX 980M, 970M a 965M. 

Séria 900 nahrádza poslednú 700 sériu s jadrom Kepler. (nVidia preskočila označenie 

800 s cieľom zosynchronizovať notebookovú a desktopovú radu).  Samozrejme má o 

niečo vyšší výkon, ale najdôležitejší posun je v spotrebe. Maxwell sa môže pochváliť 

vynikajúcim pomerom výkon/spotreba oproti Kepleru a poslednú R9 radu od AMD 

radšej ani nespomeniem.  

Séria GTX 900 dostala niekoľko ďalších prívlastov typu naj: GTX 970 má so svojou 

cenou okolo 350€ najlepší pomer cena/výkon (v čase písania článku). GTX 980 je 

momentálne najvýkonnejšou jednočipovou kartou na trhu, kde prekonáva čokoľvek z 

ponuky AMD aj predchádzajúcu "vlajkovú loď" GTX 780 Ti. 970-ka je porovnateľná až 

lepšia od najvýkonnejšej AMD karty - R9 290X. Takisto notebookové GTX 900 M čipy sú 

výkonom k desktopovým bližšie než kedykoľvek predtým.   

Maxwell je tiež veľmi dobre taktovateľný - nie je problém dosiahnuť 1500 a viac MHz aj 

so vzduchovým chladičom. 

 

Vďaka grafikám 980 a 970 sa očakávané hranie v 4K s dobrými detailmi a hrateľným 

frameratom stáva pomaly realitou. 

nVidia sa s novou sériou určite vydala správnym smerom. Otázne je, ako zareaguje 

AMD a kedy vydá očakávanú radu R9 300. Poponáhľať by sa mohli aj v procesorovej 

divízií vzhľadom na prichádzajúce Intel Broadwell a Skylake procesory.  
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Filip Gerhát, I. A 

  

 GTX 980 GTX 970 GTX 960 

Base Clock 1126 MHz 1050 MHz 1127 MHz 

Boost Clock 1216 MHz 1178 MHz 1178 MHz 

Memory 4 GB GDDR5 4GB GDDR5 2GB GDDR5 

Memory bus 256-bit 256-bit 128-bit 

TDP 165 W 145 W 120 W 
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Baví nás 

(Ne) populárne hry pre gamerov 

Čaute chalani - elektrotechnici, mechatronici aj strojári. Mám tu pre vás pripravených 

pár hier. O niektorých ste už počuli, o niektorých nie. Vybral som pár hier, ktoré by 

mohli zaujímať tých, čo radi skúšajú nové hry alebo nevedia, aké hry by ešte hrali. 

Uviedol som vám tu 5 z mojich obľúbených hier. Nemôžem povedať, či sa vám budú 

páčiť alebo nie, to zistíte sami. Tieto hry mám na vlastnom počítači odskúšané a ešte 

stále patria medzi moje favority. Pohodlne si sadnite, uvoľnite sa a posúďte sami...   

 

Jedna z „underrated“ hier, 

čiže hier, ktoré nezískali 

také dobré hodnotenie od 

recenzentov. V tejto 

singleplayerovke hráte za 

erroristu Nilin,  ktorej vo 

väzení vymazali pamäť. 

Po neznámom kontakte, 

ktorý ju pomocou 

vypojenia systémov vo 

väzení a navigovaní cesty 

zachráni, vydáva sa táto 

erroristka na cestu prieč 

Neo Parisom (moderným 

Parížom), aby si 

spomenula na to, čo jej 

garda vo väzení vymazala 

z pamäti. To, prečo je 

vlastne v ňom a za čo. V 

tomto modernom svete 

totižto vynašli vec zvanú 

Sensen, ktorý uchováva 

spomienky človeka na 

čokoľvek a dokáže ich 

odovzdať druhému, ktorý 

má tento prístroj tiež. 

Bohužiaľ, tento prístroj je 
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napojený na mozog. Ak sa Sensen preťaží, čím sa zničí, zmiznú nielen všetky 

spomienky, ale sám človek, ktorý ho mal, zomrie.  

Táto hra ma napodiv prekvapila svojím veľmi unikátnym príbehom, ktorý je aspoň 

podľa mňa veľmi zaujímavý. Hru naprogramovali s pomocou známeho Unreal Engine 3 

a osobne som v hre nenašiel žiaden bug. Grafika hry je naozaj pekná, oznajú ju najmä 

tí, čo majú radi technológiu. Hra má aj unikátny systém komba, hráč si ich prakticky 

sám vytvára, čo som ešte v žiadnej inej hre nevidel. Postupne sa vám odomknú aj 

špeciálne schopnosti, ktoré vás urobia pre nepriateľov ešte nebezpečnejším. Proti 

bossom je celkom sranda bojovať, netrvajú len pár sekúnd.   

Ako mínusy, jediné, čo môžem vytknúť tejto hre, je troška malá interakcia s prostredím. 

K tomu posledný boss, proti ktorému budete bojovať, je to super, no nie je až taký 

silný, ako sa zdá. Inak táto hra nemá chybu. Veľmi odporúčam. 

 

Musím priznať, táto hra je jedna z najkrajších, aké som kedy videl. Je to free-to-play 

MMORPG hra, ktorá bola kedysi pay-to-play, čiže ste si tú hru museli predtým zakúpiť, 

aby ste ju mohli hrať. Pred asi 2 rokmi prešla na free-to-play kvôli tomu, aby ju mohli 

hrať aj tí, čo neradi platia za hry.  

Prakticky táto hra má pre postavu, ktorú si vytvoríte príbeh, no úlohy plníte 

v otvorenom prostredí s druhými hráčmi. Hra bola programovaná znova pomocou 

Unreal Engine 3, avšak detail, aký dali tejto hre je neuveriteľný. Ocenia to najmä hráči 

s výkonnými grafickými kartami ;). Hra má aj aktívnu komunitu, takže je ešte stále 

„nažive“. Hra má tiež zabudovaný kombo systém, ktorý nie je až taký „voľný“ ako pri 

Remember me, ale účinnosť týchto kómb sami pocítite... Takisto budete mať možnosť 

bojovať proti ozrutným bossom, ktorých nie je tak ľahko zabiť. Avšak na to, aby ste boli 

silnými, nemusíte do hry investovať ani cent. Reálne peniaze v hre môžete akurát tak 

využiť na kúpu špeciálneho oblečenia, čo znamená, že vám sú „dvere otvorené“.   

Sú tu aj mínusy. Nie všade je tona hráčov, takže niektorý sa môžu cítiť tak, že hru 

prakticky nikto nehrá, no nie je to tak. Niekedy aj dlhšie trvá, kým sa dostanete do 
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dungeonov v hre, pre hľadanie hráčov, ktorý doňho idú. Posledné mínus, ktoré táto hra 

má je fakt, že hra je obrovská. Po nainštalovaní hry musíte hru patchnúť, čo znamená 

stiahnutie okolo 35 GB, čo pri decentnej rýchlosti pripojenia na internet trvá 12 hodín. 

Prakticky pol dňa. 

 

Všetko má svoje mínusy, tak ako aj táto hra. Hra nie je free-to-play, musíte si ju 

zakúpiť. Tí, čo si ju radšej stiahnu, pozor na verziu hry. Horšie je ale to, že nie všetky 

módy môžu fungovať tak, ako by mali. Priveľa módov môže spôsobiť v hre totálny 

chaos, pre opatrne s nimi, pretože ak ich tam budete mať veľa a niečo sa pokazí, 

budete sa musieť pripraviť na množstvo času zahodeného opravovaním a prekrúcaním 

módov. Niekedy je prakticky lepšie nemať nainštalované žiadne módy. 

Celkovo musím povedať, že ma naozaj bavilo túto hru hrať, aj bez aj s módami. Nie je 

ani moc náročná, takže si ju môžu užiť aj hráči so slabšími počítačmi. Tiež odporúčam.  

Populárna hra, ktorá znova zaujme hráčom milujúcich technológiu. V tejto hre hráte za 

Tenno, bojovníka/bojovníčku v obleku, ktorý zostal v mikrospánku a vaším poslaním je 

zosilnieť a bojovať proti nepriateľom. Tento oblek zapožičiava jeho nositeľovi 

schopnosti ako chodenie po stene, zvýšená sila a dokonca aj špecifické kúzla. Príbeh je 

na začiatku veľmi zaujímavý. 

Táto hra má mnoho plusov. Hrá sa od roku 2012, kedy bola založená a odvtedy výrazne 

zmenila, a to v dobrom. Možnosť mať vlastnú loď, nové príbehy a možnosť lietať 

v kozme dali tejto hre nový rozmer. Neustále sa na nej pracuje a stále sú v nej nové 

a nové veci, čo je naozaj fajn. 
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 Možnosť hrať sólo, s kamarátmi alebo online je tiež fajn, keďže nie všetci chcú, aby im 

niekto kazil „ich“ štýl boja. Na výber tu je toľko warframov (oblekov) a zbraní, že 

môžete byť na bojovom poli, čím chcete. Nepozorovane ako ninja zabíjať jedného po 

druhom, podporovať svoj tím alebo rozpútať medzi nepriateľmi armageddon. Grafika 

tejto hry je taká unikátna, že aj staré počítače s Windows XP ju dokážu spustiť, takže si 

ju môžete užiť prakticky všetci.  

Napriek tomuto všetkému toto má aj mínusy. Hra vás môže po čase omrzieť, keďže 

mapa je vždy náhodne vygenerovaná z layerov, teda častí mapy, takže si budete 

myslieť, že na 3 misiách na jednej planéte ide tým istým prostredím, len je to 

poprehadzované. Hra sa dá hrať tak, že špeciálne zbrane a warframy môžete získať aj 

bez minutia jediného centu na hru, no môže to aj veľmi dlho trvať, takže trpezlivosť je 

pri takýchto veciach v tejto hre nutná.  

Musím si priznať, že táto hra na mňa urobila dojem ohľadne jej vývoja. Z ničoho 

nazvaného Project Lotus sa po troch rokoch stala jedna z najobľúbenejších hier. Je free-

to-play, takže si ju môžete rovno stiahnuť, ak chcete.  

 

Túto hru podľa mňa z vás väčšina 

pozná. Je to praktická single-

playerovka, ktorá má pre vás aj 

príbeh, o ktorom jeho priebeh 

rozhodnete iba vy sami. Na začiatku 

ste dovezený ako neznámy väzeň do 

dediny Helgen. Tam si vytvoríte 

postavu a následne tesne predtým, 

ako vás popravia zaútočí na dedinu 

drak. A tak to nasleduje, nechcem 

byť spoiler. 

Vytvorená pomocou Havok enginu, 

táto hra vás vpustí do svojho 

otvoreného sveta, kde môžete 

skončiť podľa toho, ako budete 

napredovať. Je to akoby fantasy svet 

v 18. storočí. Cieľom hry je prakticky zničiť niečo alebo niekoho, kto „vypustil“ tieto 

draky, ktoré všetko ničia. Môžete sa tu stať čímkoľvek ohľadne boja: Tvrdým 

bojovníkom s najťažšími zbraňami a štítom ženúci sa priamo do bitky, alebo aj silným 

mágom ničiaci nepriateľov z diaľky pomocou kúziel. Najväčšie plus na tejto hre je to, že 

sa dá modovať, teda pridať tam veci, ktoré vám zlepšia v určitom smere hru. Napríklad 

môžete si nainštalovať mód, ktorý vám pridá do hry mnoho zbraní, brnenia, npc, krajšie 
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prostredie, nové rasy atď. Takisto táto hra je 18+, keďže do hry sa dajú stiahnuť aj 

veci nevhodné pre maloletých, ako napríklad rasa succubus (myslím, že viete, čo to je), 

brutálne animácie a dokonca možnosť mat pohlavný styk s npc...   

 

 Na túto hru som prišiel len nedávno, 

no hneď ma upútala svojou 

unikátnosťou. Hráte za ľudí, ktorých 

zastihla zombie apokalypsa a teraz 

musia robiť všetko preto, aby prežili. 

Síce to znie dosť stroho, no táto hra 

ponúka omnoho viac... 

V hre môžete hrať za mnoho postáv, 

ktoré sa vám postupne odomknú, ako 

sa s nimi spriatelíte. Musíte byť 

opatrný, keďže autá a zbrane vydávajú 

veľa hluku, ktorý priťahuje zombíkov. 

Nie je však také ľahké bojovať s nimi. 

Dokážu toho veľa vydržať, niektorý až 

priveľmi a keď bojujete voči presile, 

napríklad sám proti celej horde, 

nebodaj dvom hordám zombíkov, máte 

skoro nulovú šancu vyviaznuť živý. 

Koniec hry tu nastáva vtedy, keď 

všetci „hrdinovia“, s ktorými hráte zomrú. Hra sa dá aj celkom prejsť, no môžete v nej 

ešte pokračovať, ak chcete. Hra bola vytvorená pomocou CryEnginu 3, čo ma celkom 

prekvapuje. Grafika hry je tiež veľmi dobrá, prakticky kvôli tomu enginu. Táto hra nie je 

ako niektoré hry, kde máte hneď k dispozícii zbrane, muníciu a len zabíjate, čo sa vám 

postaví do cesty. V tejto hre môžete aj potichu zabíjať nepriateľov. Hluk len zhorší 

situáciu. A keď už proti nim bojovať, headshot je najrýchlejšia cesta, ako ich zabiť.   

Mínusy... jediný mínus, aký som tu postrehol je ten, že niekedy sa vám tých úloh 

nazbiera toľko, že neviete, kam skôr. Takisto musíte dávať pozor na zásoby, keďže sa 

môžu rýchlo minúť. A ešte jeden. Hra nie je free-to-play. Iba jej zakúpením si ju môžete 

zaobstarať. 

Celkovo táto hra je unikátna práve kvôli jej odlišnosti od ostatných zombie hier. Možno 

nemáte radi hry so zombíkmi, no táto hra možnože zmení váš názor :). 

 

 



 

Telefón: (037) 651 08 62 Fax: (037) 651 08 62  
E-mail: skola@spskralanr.edu.sk www: www.spsnitra.edupage.sk 

 

Vedeli ste že:  

1. Singleplayer hry, ktorých hlavnou 

postavou je žena sú oveľa menej 

populárne ako tie, v ktorých je muž? 

Len si porovnajte napríklad Farcry 3 a 

Alice Madness Returns, pričom sa 

nepozerajte na ich dátum vydania.  

2. V Japonsku sa môžete prihlásiť na 

prácu v oblasti gamingu? Vyberiete si 

hru, v ktorej excelujete a môžete sa 

hrať koľko chcete. Horšie je, keď vás 

potom tá hra unudí... 

3. Hru Crysis 3 bolo možné kúpiť iba 

za štvrtinu jej pôvodnej ceny o 

niekoľko mesiacov neskôr od jej 

"vypustenia"? Jej rapídny pokles 

spôsobil Battlefield 4, ktorý vyšiel o 7 

mesiacov neskôr. Zo 45 eur jej cena 

poklesla až na smiešnych 15 eur za 2 

mesiace po Battlefield 4 a teraz je 

Crysis 3 možné dostať za slabých 8 

eur, maximálne 10. Beriem do úvahy 

slovenské trhy, nie celosvetové. 

4. Postava Ermac zo sérii Mortal 

Kombatu vznikla vďaka chybe v 

prvých verziách hry? V hre existoval 

kód zvaný Ermac, ktorý bol rovno pod 

kódom pre postavu Reptile. Ermac 

bol kód určený na zachytávanie chýb 

a "pascí" v hre. Hráči sa o ňom 

dozvedeli a chceli ho v hre ako 

postavu. Výrobca hry konštatoval, že 

tento kód nebol určený, aby ho hráči 

nejako uvideli. Avšak v hre Mortal 

Kombat 3 výrobca dal hráčom to, čo 

chceli. Tak vznikol Ermac, postava 

mnohých duší, ktorá vznikla doslova 

ako chyba - bug. 

GAME OVER 

Michal Arpáš, III. M  
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Interview s... 

...Mgr. Martinou Laukovou  

Ako sa máte? Aký dnes máte deň? Mám sa výborne, nabitá energiou a horským 

slnkom po jarných prázdninách.   

Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie, čo zaraďujete na prvé miesta? Určite 

zdravie svojej rodiny, pozitívne myslenie. 

Čomu sa venujete vo voľnom čase, máte nejaké hobby? Mám veľa záujmov. 

Väčšinou sú spojené so športom a závisia od ročného obdobia. V zime jednoznačne 

lyže, som fanatik do lyžovania. Cez víkendy som na horách, všetky voľné zimné dni 

trávim na lyžiach. Keď boli tuhšie zimy, tak ešte v májové voľné dni som lyžovala 

a potom plynule prechádzam na iné aktivity ako bicykel, turistika, plávanie. Voda 

v akomkoľvek skupenstve.  A potom ešte milujem hokej. Som veľký fanúšik Nitry. 

Momentálne fičím na play off a dúfam, že tento rok sa nám už konečne podarí vyhrať 

a byť majstrami. A, samozrejme, cestovanie!!! Vravela som, že mám toho veľa.  

V čom sa považujete za naozaj dobrú? V čom vynikáte? Bohužiaľ, nemám žiadne 

výnimočné schopnosti a toľko by som ich chcela mať.  Ale mám veľké sociálne 

cítenie, som empatická a dokážem sa veľmi dobre vcítiť do pocitov iného človeka. 

Kedy ste si prvýkrát uvedomili, že chcete učiť? Od malička som chcela byť 

učiteľkou. Všetky bábiky som porozkladala po izbe a hrala sa na pani učiteľku.  

Diagnóza??? 

Ako ste sa dostali k cudzím jazykom? Môj nevlastný otec bol trénerom futbalistov 

v Nitre a stále k nám chodili domov z cudzích štátov, ktorých mal on na starosti a ja 

som s nimi rada komunikovala. Potom som sa rozhodla pre štúdium ANJ a psychológie 

na VŠ. 

Ako dlho už u nás učíte? Moji najstarší žiaci majú dnes 38 rokov.  Nie až tak dlho. 

 Začala som učiť na tejto škole hneď po skončení VŠ.  

Máte nejaké vízie/ambície do budúcnosti, prípadne osobné sny? Nie som 

karierista, mojou ambíciou je skôr učiť modernejšie, efektívnejšie. Mojim snom je veľa 

cestovať, mám veľmi veľa destinácií a krásnych miest, ktoré by som chcela navštíviť.  

Spomienky na Vaše študentské časy – čo sa Vám vybaví ako prvé? Aká 

študentka ste boli Vy? Boli sme super partia na gympli, aj keď chalani boli veľkí 
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kockáči.  Bola som dobrá študentka, zodpovedne som sa pripravovala na vyučovanie - 

ako aj väčšina našich študentov.  

Čo od svojich študentov očakávate, aký by mal byť dobrý/ideálny študent? 

Podľa mňa by mali študenti ukázať väčšiu snahu, záujem. Nemusia ich baviť všetky 

predmety, to je jasné, ale aj keď v niečom nevynikám, aspoň sa snažím, nech to učiteľ 

vidí. Potom to aj ocením.  Ale snažiť sa férovo a myslieť to úprimne. Mám rada 

zvedavých študentov. 

Čo na žiakoch naopak nemáte rada? Absolútnu apatiu voči všetkému a, bohužiaľ, 

sa s tým stretávame stále častejšie.  A potom slávnu kombináciu, keď je niekto hlúpy 

a ešte k tomu aj drzý!!! A ešte sa mi veľmi nepáči, keď študenti nevedia pozdraviť.  

Ste spokojná s výkonmi svojich študentov? Vždy to môže byť aj lepšie, ale myslím 

si, že naši študenti sú šikovní.  Samozrejme, že sa nájdu aj lepší aj horší, ale pokiaľ 

prejavia záujem a ochotu sa niečo nové naučiť, tak som spokojná. 

Odkaz na záver? Uvedomte si, že sa učíte pre seba a svoju budúcnosť. Využite 

možnosť naučiť sa niečo z cudzieho jazyka na škole, lebo pre vašu budúcnosť je to 

veľmi potrebné. V dnešnom svete sú jazyky a IT zružnosti základom. K tomu slušné 

správanie, úsmev a pozitívne myslenie. 

Igor Miškolci, IV. A 
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Inglišoviny 

The Theory of Everything 

The Theory of Everything was one of the three favourites among the candidates for this 

year's Academy Awards. However the Oscar statuette for the best movie of the year 

went to, in my opinion, overestimated Birdman, the Academy appreciated the 

performance of Eddie Redmayne in The Thoery of Everything by giving him the prize for 

the best actor. Okay, so let's not mention the Academy anymore. 

The Theory of Everything follows a very important sequence from the life of professor 

Stephen Hawking, from his early years of college just before being diagnosed with ALS 

(Amyotrophic lateral sclerosis) to the days when his thoughts became famous across 

the globe. Although this movie is not about Hawking's thought and theories, they are 

barely mentioned here. It's about him accepting his fate (he was given 2 years of life 

back then), his relationship with his first wife and their fight against the disease. 

So it's more like a romantic story about a couple whose relationship faces a very cruel 

test. The details of Hawking's work which made him famous are mentioned very briefly 

and there is no visualization of his thoughts, as someone might have expected. Yet, the 

dramatic scenes are intensive and memorable and the storyline makes it definitely a 

movie worth watching. 

Eddie Redmayne does a really great job here, he's not only acting, he really becomes 

Stephen Hawking for a while and together with Felicity Jones, who plays Jane, leads us 

through the movie. Apart from these two, the performances of other actors are “just” 

good enough. 

The Theory of Everything is a meaningful movie about interesting people. If you like 

touching life stories or just looking for one to see, you should totally give it a chance. 

 

Adrián Goga, IV. A 
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Virals 

Prvé video je o malej rodinke, ktorá má 
ale jedno velké zviera hneď u nich 
doma. Áno, naozaj myslím zviera. Je to 
obrovský 80 kg vážiaci Pit Bull menom 
Hulk. Napriek jeho veľkosti je ale 
nežným obrom. Rodinka sa venuje 
tréningu psov pre policajné zložky, čiže 
oni určite vedia ako skrotiť aj takéhoto 
obra. 

https://www.youtube.com/watch?v=mw
m0OwqWvF4 

S ďalším videom sa premiestnime na 
trocha teplejšie miesto, na Južnú Afriku. 
Vo videu ide skupinka priateľov cez 
územie, ktorú obýva väčšia skupina 
levov. Na tom nie je nič zvláštne, no 
keď lev otvorí dvere nastane panika. 
Našťastie sa nikomu nič nestalo, ale bol 
to rozhodne šok. Nabudúce, keď 
pôjdete cez teritórie levov, nezabudnite 
si zamknúť dvere!  

https://www.youtube.com/watch?v=IQ
5KnAV9teU 

V poslednom videu sa znova schladíme. 
Vo videu otecko postavil bobovú dráhu 
pre svoje deti. Zviezli by ste sa aj vy? 

https://www.youtube.com/watch?v=-
C8SystOfaA 

 

Dávid Koňarčík, IV. A 

Zdroj: Youtube.com 
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Vtipy 

 

Bača pred súdom: 

- Čím ste zabili toho valacha? 

- Novinami. 

- A čo v nich bolo? 

- Neviem, ešte som ich nečítal. 

 

Slovenské cesty sú úplne na jedničku. 
Horšie je to s nimi, keď zaradíte dvojku 
alebo trojku. 

 

Mirka, počula som, že už si vydatá. 
Môžeš sa mi pochváliť, aký je tvoj 
manžel? 

-Ani sa nepýtaj, je to barbar, denne 
chodí z baru do baru. 

 

Čo robí blondínka v skrini? 

-Počúva KABÁT! 

 

Muž celý spotený nadávajúc tlačí auto. Z 
okienka zrazu vykukne jeho žena, ktorá 
sedí za volantom a spýta sa: 

- Zlatko, už môžem povoliť ručnú brzdu? 

 

Príde Červená Čiapočka do babičkinej 
chalúpky a tam ju čaká prekvapenie. V 
posteli ležia dve navlas rovnaké babičky 
a obe hovoria naraz úplne rovnakým 
hlasom. 

-Vnučka moja zlatá, prečo ty taká ožratá 
chodíš sama po lese?

Jozef Hamaj, III. S 

 
  



 
 

[25] 
 

 

Redakčná rada 

Šéfredaktor:    Igor Miškolci IV. A 

Predseda redakčnej rady: Vratislav Režo III. B 

Zodpovedný pedagóg:   Mgr. Tímea Verešová 

Grafická úprava:    Mgr. Tímea Verešová 

Redakčná rada:   Filip Gerhát, I. A 

Jakup Pintér, II. M 

Adrián Mihalka II. M 

Matúš Mazanec III. B 

Michal Arpáš III. M 

Jozef Hamaj III. S 

Ján Chrenko III. S 

Adrián Goga IV. A 

Dávid Koňarčík IV. A 

 


