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Úvodník 

Síce trochu oneskorene, ale predsa, sa nám podarilo vydať toto číslo časopisu - 

posledné číslo pred vytúženými prázdninami. Pevne verím, že ste si stihli opraviť 

známky a dosiahli výsledok, ktorý vás uspokojí a vaši rodičia budú na vás právom hrdí. 

Nezostáva nám nič iné, len vám popriať príjemné letné dni, krásne prázdniny 

s priateľmi, rodinou a dobrými ľuďmi okolo vás. Čo dodať? Využite prázdniny na oddych 

a urobte jednu vec – nemyslite na školu. 

Už by sme len dodali, že aj naďalej hľadáme nových autorov článkov 

a spolupracovníkov, takže ak si myslíte, že viete zaujímavo písať o témach vám blízkym, 

 vás stane ďalší úspešný spisovateľ. Tešíme sa na ďalšie 

číslo časopisu, ktoré pre vás pripravujeme. Vidíme sa v septembri.  
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NEWS 
 

Krajské kolo SOČ 

V priestoroch našej školy sa dňa 31. 3. 

2015 (utorok) uskutočnilo Krajské kolo 

SOČ, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. 

Najväčší úspech, prvé miesto v kategórií 

Strojárstvo, dosiahol Peter Zajko a 

Adam Horník (IV. S) s prácou Funkčný 

model turbodúchadla. V kategórií 

Problematika voľného času skončil na 

postupovom druhom mieste Zoltán 

Lakatos (III. A) s Workout cvičiskom. V 

kategórií Eletrotechnika a hardware 

skončil na tretom mieste Vratislav Režo 

a Milan Kalina - Auto na 

superkondenzátor. Ďalší naši žiaci 

dosiahli tiež pekné umiestnenia. 

Olympiáda ANJ - Celoslovenské 

kolo 

Náš žiak Igor Miškolci (IV. A) postúpil z 

krajského kola olympiády v anglickom 

jazyku (kategória 2D) do 

celoslovenského kola, ktoré sa konalo 

31. 3. - 1. 4. 2015 v Bratislave. 

Umiestnil sa na vynikajúcom 6.mieste. 

Enersol - Celoštátne kolo 

Dňa 15. 4. 2015 sa uskutočnilo 

celoštátne kolo súťaže Enersol. Naši 

žiaci, Milan Kalina III.A a Vratislav Režo 

III.B s prácou Auto na 

superkondenzátor pod vedením Ing. M. 

Madu, obsadili v hlavnej kategórií PRVÉ 

miesto!!! Po viťazstve v celoštátátnom 

kole sa žiak Vratislav Režo zúčastnil aj 

medzinárodnej prehliadky Enersol v  

Jihlave, kde mal tú česť byť 

vlajkonosičom slovenskej výpravy. 

 

Mladý európan 

Dňa 14. apríla 2015 sa naše družstvo v 

zložení: Peter Hudačko III. A, Marek 

Hurtónyi III. A a Martin Zaťko III. M 

zúčastnilo Regionálneho kola súťaže 

"Mladý Európan". Po vedomostnej časti 

to vyzeralo na postup do finále, pokazili 

sme si to v riešení "multijazykovej" 

krížovky. Aj tak za dobrú reprezentáciu 

školy ďakujeme! 

SYGA 2015 

V dňoch 15. až 17. apríla 2015 sa naši 

žiaci Marek Magáth a Viktor Zaujec zo 

IV. A zúčastnili v Košiciach 12. ročníka 

súťaže Siemens Young Generation 

Awards. V konkurencii 11 škôl získali 

cenu " Digital factory" s prácou 

Zmiešavač kvapalín.  

Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike 

Náš žiak Martin Csekei z II. M obsadil 

vynikajúce 2. miesto v behu na 110m 

cez prekážky a Martin Zaťko  z III. M 

obsadil 3. miesto v behu na 800m. 

Regionálne kolo v technickom 

kreslení 

Dňa 10. 6. 2015  sa uskutočnilo 

regionálne kolo súťaže v technickom 

kreslení v SOŠD Bratislava. Žiak Tomáš 

Krupa z I. MS obsadil pekné 5. miesto, 

žiak Michal Stolárik z I. MS 10. miesto. 

Jakub Pintér, II.M 
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VÝLET DO PRAHY 

 Stovežatá Praha pamätá mnoho 

historických udalostí a jednou z nich je 

od 17. júna aj návšteva žiakov našej 

školy, ktorá skončila 19. júna 2015.  

Žiaci z tried III. A, III. B, II. B a II. S 

pod záštitou PaedDr. Antalu 

a v sprievode ďalších pedagógov 

navigovaných skúsenou sprievodkyňou 

hneď po príchode do Prahy využili prvé 

popoludnie a prezreli si Staromestské 

námestie. Najviac ich zaujal orloj, 

Staromestská radnica a Kostol sv. 

Mikuláša. Obísť Václavské námestie 

s nápadnou sochou sv. Václava sa 

taktiež nedalo, práve tam skončil prvý 

deň. 

Po výdatnej večeri, podľa vlastnej chuti, 

objednanej v reštaurácii neďaleko 

hotela sa chlapci odobrali na izby 

predstierať večierku, čo sa im sčasti 

darilo. Keďže však všetci tušili, že druhý 

deň bude náročný na pešie presuny, 

radšej nakoniec pospali. 

Druhý deň expedícia zavítala do 

Hradčian a na Malú stranu. Pohľad zdola 

na 60 m vysokú Petřínsku rozhľadňu bol 

lákavý a ešte fascinujúcejší bol pohľad 

z nej, na celú 

Prahu. Mierne 

mrholenie 

nemohlo 

narušiť 

prehliadku Pražského hradu a Chrámu 

sv. Víta, ďalšej ikony hlavného mesta 

Česka. Pohľadom na okolité paláce sa 

skupina presunula k najznámejšiemu 

a chodcami najnavštevovanejšiemu 

mostu - Karlovmu mostu. A hoci počasie 

bolo, aké bolo, most ponúkal prehliadku 

diel a umenia viacerých umelcov. 

Chlapci dostali popoludní očakávané 

voľno, ktoré iste využili na ľubovoľnú 

prehliadku mesta. 

V posledný deň, vlastne dopoludnie, sa 

žiaci kochali v Národnom technickom 

múzeu. Ako budúcich technikov ich 

nesmierne zaujali historické modely 

prvých áut, motoriek, bicyklov a ďalších 

strojov od medzivojnového 

Československa až do 90-ych rokov. Po 

ukončení prehliadky sa celá výprava 

usadila v autobuse nasmerovaného do 

Nitry, ktorý napriek častým 

obmedzeniam kvôli práci na ceste 

napokon do Nitry aj do večera dorazil. 

Výlet do Prahy splnil svoj účel, chlapci si 

odniesli hlboké zážitky, videli jedno 

z najmodernejších a súčasne historicky 

najbohatších miest v Európe. 

 



 

 

 



 

 

Praktický elektrikár s Vraťom 

USB prevodník na RS232 

USB prevodník má celkovú spotrebu 10mA, preto na zníženie napätia môžeme použiť 

LED – diódu, ktorá nám z 5V spraví 3,3V. Prevodník využíva vnútorný RC oscilačný 

obvod (nie je  potrebné pridávať kryštál) dokáže komunikovať s rýchlosťami prenosu od 

1200bps do 4800bps, pričom počtom prenášajúcich bitou 8 a 1 stopovým bytom nemá 

funkciu - používa parity (8N1). Tento prevodník je vytvorený s použitím mikroprocesoru 

od firmy Atmel typu tiny 45. Firmware , driver , schémy + DPS nájdete na odkaze 

http://ulozto.sk/xkqMRekh/usb-rs232-rar 

Vratislav Režo, III.B 

 

 

 

  



 

 

Svet technológií 

Meizu MX4 –Čínsky kráľ s optikou od Sony 

 

Ak ste si všimli, robím recenzie väčšinou na smartfóny, ktoré sú menej známe, avšak ich 

kvalita spracovania a ich cena môže hrdo konkurovať súčasným vlajkovým lodiam za 

polovičnú cenu.  Verím tomu, že nejednému z  vás pomôžem s výberom toho 

najvhodnejšieho spoločníka do vrecka. V tomto čísle by som sa chcel v krátkosti  

vyjadriť k Meizu MX4. Prečo práve toto?  Odpoveď je jednoduchá: Kvalitné spracovanie, 

skvelo padne do ruky, jednoduchý, avšak atraktívny dizajn. Niektorým pripomína 

skopírovaný od Apple. Nemrznúci systém Android 4.4.2 – možný Update na 5.0 Lollipop, 

nadstavba Flyme 4.0. Optika od Sony je skvelým bonusom, ktorý každý privíta. 

K nevýhodám by som priradil iba absenciu micro SD karty.  

Na slovenských E-shopoch sa  cena pohybuje od 298€ 16Gb verzia. Jeho starší model 

MX3 – 199€. 

Tento smartfón odporúčam hlavne tým, ktorý chcú byť jedinečný a preferujú trochu 

väčšie rozmery. Ale aj tým, ktorí chcú ochutnať výkonnú čínsku exotiku  

 

 

 

Jozef Hamaj, III. S 

  



 

 

ElectroDroid - Biblia každého elektrotechnika 

 

Priznajme si to - je nemožné zapamätať si všetky poznatky elektrotechniky, ako 

farebné kódy rezistorov, rozloženia konektorov či rôzne tabuľky. Ak máte, ako ja, 

každý deň vo vrecku svoj smartfón, máte prístup k veľmi elegantnému a 

jednoduchému riešeniu. Predstavujem vám ElectroDroid. 

ElectroDroid je aplikácia pre Android a Windows zdarma, avšak existuje aj platená 

varianta Pro, ktorá ponúka niekoľko informácii navyše. Všetky zdroje a údaje sú 

dostupné offline a sú rozdelené do troch kategórií: kalkulátory, rozloženia a zdroje. 

Kalkulátory 

Medzi kalkulátormi nájdete všetko od základných vecí ako napríklad farebné kódy 

rezistorov alebo Ohmov zákon až po transformáciu hviezda-trojuholník, životnosť 

batérii či kalkulátor úbytku napätia. 

Rozloženie 

Tu nájdete rozloženie prakticky akéhokoľvek konektora, na ktorý by ste mohli v praxi 

naraziť. Sú tu všetky počítačové konektory, ako interné tak aj externé, multimediálne 

rozhrania a niekoľko ďalších. Pri niektorých z nich (napr. USB) sú uvedené aj 

napäťové/prúdové hodnoty a tolerancie. 

Zdroje 

Zdroje obsahujú rôzne databázy a tabuľky. Ide o rôzne zoznamy mikrokontrolérov, 

tabuľky štandardných rezistorov a kondenzátorov, AWG/SWG rozmery vodičov, 

tabuľka zaťažiteľnosti a mnoho ďalších. 

Na poslednej karte Doplnky je odkaz na niekoľko ďalších elektrotechnicky 

zameraných aplikácii, ako napríklad simulátor elektrických obvodov EveryCircuit. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (pozn.: screenshoty sú v anglickom jazyku, avšak aplikácia má aj slovenský preklad) 

 

Viac sa o tejto aplikácii dozviete na oficiálnej stránke http://electrodroid.it/ . 

Filip Gerhát, I.A 

  

http://electrodroid.it/


 

 

Baví nás 

Top smartfónové hry na škole  

 

Táto téma vznikla hlavne z dôvodu, aby si vedel správny názov hry, vedel sa zabaviť 

popri hraní, aby si vedel porovnávať skóre a zlepšovať sa v hre . Držím palce  Ak 

by si poznal názov hry, v ktorej si dobrý, a málo ľudí ju pozná, neváhaj napísať do 

redakcie jej názov a možno práve tvoja hra bude v ďalšom čísle!  

Aa - taktiež existujú verzie uu FF au rr AO rlspth 

JellyJump 

Unblockking 

Crossyroad 

 

  



 

 

Staré dobré HRY... 

Zdravím všetkých elektrotechnikov, mechatronikov, strojárov a všetkých učiteľov, 

ktorý čítajú tento článok. V minulom vydaní Strelca som vám popísal 5 hier, ktoré 

som vám odporučil. V tomto článku vám ukážem hry, ktoré podľa mňa veľmi dobre 

poznáte, keďže niektoré posunuli hranice hier a z nich sa vytvorili dnešné hry. No, sú 

tu aj také, ktoré možno ani nepoznáte. Urobte si pohodlie, spravte si kávičku  alebo 

čo máte radi a ideme na to ;). 

WOLFENStein 3d (1992) @ doom (1993) 

Tieto 2 hry sú konkurentmi medzi sebou a je len ťažké povedať, ktorá je lepšia. 

Preto si zaslúžia rovnakú úctu. V obidvoch hrách hráte za neznámeho vojaka, ktorý 

ste prakticky vy, ktorý sa musí prebojovať cez svojich nepriateľov. Vo Wolfensteine 

musíte uniknúť z nacistického strongholdu a v hre doom sa zase musíte prebojovať 

cez všelijaké monštrá. Osobne som hral iba Doom, no čoskoro skúsim aj Wolfenstein. 

Obe hry urobili obrovský dojem medzi hrami v tom čase a z nich sa vyvinuli dnešné 

FPS hry, ako napríklad Counter-Strike 1.6. Tak tomu hovorím pokrok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter-Strike 1.6 (1999) 

Myslím, že každý z chalanov túto hru pozná. Táto hra je však tak populárna, že ju 

ešte doteraz hrá množstvo hráčov. Táto hra si nezískala popularitu len tým, že ste 

museli „taktizovať“ v rôznych situáciách a museli ste mať dobré reflexy. Získala si ju 

najmä tým, že každá zbraň mala iné vlastnosti, teda iný spätný náraz, kadenciu, 

presnosť a podobne. Teda ak ste sa naučili dobre hrať napríklad s AK-47, boli ste 

doslova nočnou morou pre všetkých. Táto hra sa postupne vyvíjala. Postupne vyšli 

Counter-Strike Condition Zero, Counter-Strike Source a nakoniec v dnešnej dobe 

veľmi známy Counter-Strike Global Offensive. 



 

 

 

Battle realms (2001) 

Tak túto hru možno ani nepoznáte, no je to naozaj dobrá strategická hra od Liquid 

Entertainment. Na výber máte 4 klany, každý má vlastné techniky a s nimi bojujete. 

Hra má aj celkom zaujímavú kampaň pre 1 hráča a tiež podporuje multiplayer, no 

túto hru už skoro nikto nehrá na ňom, takže je treba sa uspokojiť s AI. Kľúčom je 

však stratégia. Ak máte správne jednotky na správnom mieste a v správnom čase 

(ktorého tam niekedy moc nie je), výhra je vaša. 

 

Max payne (2001) 



 

 

Celkom známa hra, a je aj veľmi dobrá. V tejto hre hráte za agenta Maxa, ktorý mal 

veľmi ťažké detstvo a nemá čo stratiť. Hľadá pravdu v rôznych záhadách, ktoré jeho 

život obklopovali. Hru som hral len veľmi dávno, takže o nej veľa informácii nemám. 

Vyslúžila si svoje vďaka funkcii Bullet-time, ktorá dokáže spomaliť čas. Vďaka nej 

každá prestrelka vyzerá ako doslova vystihnutá z akčného filmu. Existuje už aj Max 

Payne 3 nejaký ten čas, ktorý je naozaj strhujúci, najmä po grafickej stránke. 

Milovníci akčných filmov budú túto hru milovať. 

 

Crash bandicoot(1996) 

Túto hru som tu musel uviesť, pretože je svojím spôsobom jedinečná. Užívať si ju 

mohli najmä tí, čo mali Playstation 1. Pamätáte si? Zbierali sme jabĺčka, kryštály, 

diamanty, kľúčiky a plnili levely jeden za druhým. Samozrejme vám stáli v ceste 

nepriatelia ako tá koza na obrázku až po N-Cortexa. Samotná hra sa neustále vyvíjala 

a menila podoby, no žiadna z nich nemá to, čo mala 1, 2 a 3. Aj rodičia dovolili hrať 

deťom túto hru, keďže neobsahovala kruté násilie a ani krv. Jednoducho 

mierumilovná hra pre každého. Teda až dovtedy, dokedy ste nezačali strácať životy 

jeden za druhým... 

 

 



 

 

 

Vedeli ste? 

1. Hra Crash Bandicoot bola časťou slovenskej telefonickej súťaže na STV zvanej 

Maxihra? Vybrali vám level a vašou úlohou ho bolo len prejsť. Túto reláciu 

moderoval aj sám Andrej Bičan! Hralo sa, samozrejme, o ceny, takže to 

nebolo len tak. Bohužiaľ, táto relácia nemala dostatočnú sledovanosť a po 4 

rokoch skončila na STV v roku 2003. Potom ešte bola na Markíze, no už to 

nebolo ono. Maxihra definitívne skončila v roku 2005. 

2. Staré hry sú neustálim konkurentom dnešných hier? Napriek kráse 

a rôznorodosti dnešných hier ako je GTA V alebo CS:GO, existuje veľké 

množstvo ľudí, ktorý dávajú prednosť týmto starým. Samozrejme majú na to 

svoje dôvody. Niekedy však aj všetci, čo hrávame hry sa neustále vraciame 

k tým starým. Kvôli starým spomienkam alebo pre dokončenie hry. 

3. Hry na Playstation 1 sú ešte možné kúpiť? Niektoré obchody s hrami ich ešte 

stále predávajú a jeden taký je aj tu v Nitre, aj keď ich tam nemá zrovna 

najviac. Bohužiaľ, ale dosť stoja, keďže také hry sú už považované za 

„vzácnosť“. 

Otázka na záver: Pod akým menom je na Slovensku známy ochranca 

Crasha Bandicoota, ktorého je vidno na obrázku? 

Svoju odpoveď napíšte na adresu 147eclipse@azet.sk  

Michal Arpáš, III. M 

  



 

 

Hovoria o mne... 

 

Hovoria, že je so mnou sranda... Občas mám rôzne stavy a nie sú to suchoty. 

V minulom živote som bol leňoch, lebo veľmi rád spím a nikdy sa mi nič nechce. 

Občas vyjdem zo svojej kutice von, ale hrateľnosť je nič moc, životy ani energia sa 

nedobíjajú. 

Už starnem, lebo už o piatej ráno mi odklopí viečka. Rád jem, a preto mám 

kyprú postavu - nie, nie som tučný. Rastom som ako z Hobitova, ale nemám veľké 

a chlpaté chodidlá, teda len chlpaté. Už z diaľky je vidieť moju blonďavú hrivu a ešte 

k tomu mám modré oči, takže Aďov typ. 

Že vraj som narcis. No to je s prepáčením blbosť. Ja som dokonalý a kto tvrdí opak 

ma nepozná. Žiť v tak nedokonalom svete je otrava, ale ja to, samozrejme, zvládam. 

Nie som tak bohatý, aby som si mohol dovoliť čokoľvek od Applu, ale nie som 

ani tak chudobný, aby som nemal Android. Rád hrám počítačové hry, lebo som 

zástanca názoru, že:  „Prečo žiť jeden život keď ich môžem prežívať niekoľko naraz?“  

Milujem ženy, ale keďže som ešte nenašiel tak dokonalú ženu ako som ja, som 

vo vzťahu so slobodou. Mám dar reči a dokážem presvedčiť aj mŕtvolu, že žije. Som 

úprimný, takže čo na srdci, to na jazyku. Rád si robím srandu zo seba, ale aj z 

ostatných ľudí. Mám rád ľudí a snažím sa s každým vychádzať lenže nie každému 

musí sadnúť môj humor - sto ľudí sto chutí. Neznášam dnešné deti, lebo si nič 

nevážia, sú drzé a rozmaznané. Postavil by som ich do radu a fackal. Som veľmi rád 

za to, ako ma rodičia vychovali.  

 

 

Veľmi rád počúvam hudbu. Počúvam skoro každý žáner od rapu po metal. Rád čítam 

knihy ale najlepšie sú tie s obrázkami a písmom veľkým ako pre dôchodcu. 

Anonym 

 

 

 

FISHING STRIP - VČERA SOM MILOVAL (2015) 

TEXT: Matej Mervart 

HUDBA: Fishing Strip 

VIDEOKLIP : Matúš Mazanec 

www.fishingstrip.sk 

https://www.youtube.com/watch?v=l2BGf5hBjOY 

  



 

 

 



 

 

Interview s... 

... s Mgr. Tímeou Verešovou  

 

Aký dnes máte deň? Ako vždy, dobrý.  

A zajtrajšie očakávania? Byť v živote spokojná.  

Viac optimistka alebo pesimistka? 4ever optimistka. 

Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie? Zdravie, rodina a priatelia.  

Existuje osoba, ktorá pre Vás predstavuje inšpiráciu do celého života? 

Určite áno. Bohužiaľ, prednedávnom nás opustila, ale inšpiráciou zostane navždy.  

Vaše silné/slabé stránky? Slabé stránky nemôžem prezradiť, keďže by to mohlo 

byť použité proti mne.  A silné stránky? Je ich tak veľa, že musím silno 

porozmýšľať... Považujem sa za milú osobu s veľkým úsmevom a dobrou náladou. 

Okrem toho som empatická a snažím sa pomáhať každému.  

Čomu sa venujete vo voľnom čase, máte nejaké hobby, záľuby? Milujem 

pohyb – rada chodím na prechádzky so psom, cvičím zumbu, venujem sa aj plávaniu 

a lyžovaniu. Medzi moje záľuby patrí aj cestovanie. Keď je čas a príležitosť, vždy sa 

s priateľom vyberieme do sveta. Keby som mohla, tak by som len cestovala... 

Favorite (alebo radšej obľúbený?) žáner kníh/TV programov? Zbožňujem 

Friends/Priatelia. Videla som to asi 100x a stále to je zábavné. Čo sa kníh týka, tak 

rada čítam knihy od anglických autorov, ktorí tvorili v období 

modernizmu/postmodernizmu. Mojou najobľúbenejšou autorkou je Jeanette 

Winterson. Žáner nie je dôležitý, ale nemusí to byť poézia. 

Jedna vec, bez ktorej si neviete predstaviť život. Vzduch.   

Najviac a najmenej obľúbené jedlo. Milujem cestoviny a polievky. Nemám rada 

mäso.  

Už môžete navštíviť iba jedno jediné miesto na Zemi, bude to? Rýchlo som si 

pozrela miesta na mojom zozname, ktoré by som RAZ chcela navštíviť. Je ich tam 

toľko, že jedno konkrétne vybrať je problém, ale bude to Nový Zéland.  

Učiť – sen, poslanie alebo spontánne rozhodnutie? Skôr detský sen. Už ako 

malá som učila svoju sestru písať a čítať. Ako sedemročná som dostala svoj prvý 

učiteľský zápisník – stále ho mám odložený. A tam sa to začalo. 

Ako dlho už u nás učíte? Na SPŠ SE učím len krátko. Teraz je to tretí rok. 



 

 

Prečo práve jazyky? Anglický jazyk som mala vždy rada. Bolo to a stále to je moje 

hobby. A slovenčina? Na základnej škole som mala veľmi dobrú učiteľku, ktorá ma 

inšpirovala až tak, že som sa vydala touto cestou.  

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

boli študentka? Bola som dobrou študentkou. V niektorých predmetoch som bola 

top, ale exaktné vedy mi nešli. Na študentské časy spomínam rada – na 

neopakovateľné spomienky, na skvelých spolužiakov a spoločne prežité srandičky.  

Váš obraz dobrého študenta? Určite to nemusí byť jednotkár. Hlavné je, aby to 

bol inteligentný človek, slušný, ktorý sa vie aj pozdraviť.  

Čo Vás na žiakoch irituje? Drzosť a vulgarizmy na hodinách. Určite aj to, keď 

v slovnej zásobe mnohých žiakov chýba slovíčko rešpekt.  

Kradnete žiakom perá? Skôr opačne.  

A žiaci Vám? Táto otázka už je zodpovedaná.  

Odkaz na záver? „Keby to bolo možné, chodil by som do školy ako žiak. A že to 

nejde, chodím do školy ako učiteľ.“ (Peter Jilemnický)  

 

Igor „Igro“ Miškolci, IV. A 

  



 

 

Inglišoviny 

Enemy 

Adam  Bell (Jake Gyllenhaal) is a university lecturer who's living his boring daily 

routine filled with work. Sometimes he stops to have fun with his girlfriend (Mélanie 

Laurent), but doesn't care about her much. By a coincidental recommendation, he 

ends up watching a movie in which he spots an actor who appears to be identical 

copy of himself. Disturbed by this discovery, he decides to meet with his “unexpected 

twin.” 

After some googling and investigating, Adam already knows that the actor's name is 

Anthony and also that he lives in poor suburb of the same town as Adam (which is 

Toronto). By following Anthony and keeping distance from him, Adam encounters his 

pregnant wife. After that, they two – Adam and Anthony, meet face to face. And it's 

only that moment after which truly weird things start to happen. 

Enemy is a mysterious psychological thriller directed by Denis Villeneuve, who 

collected a bunch of applauds across the movie festivals for this masterpiece, mostly 

from the fans of David Lynch (Lost Highway, Mulholland Drive). Enemy is the second 

movie from 2013 at which Villeneuve and Gyllenhaal worked together. 

Whatever the movie's genre classification says, it's very hard to classify Enemy into 

the known, official genres. I would rather say that it belongs to a genre of its own, 

founded by David Lynch some time ago and called something like “psycho thriller 

with weird things happening which obviously make some sense but you have no idea 

what it is.”  

That being said, even if you haven't seen any Lynch movie, I hope you made some 

image in your head of what kind of experience Enemy is. And even if you haven't I 

really suggest you to give it a try. It will keep your brain cells busy for the time being 

and at least quite some time after it. And the ending nails it. Completely. Thumbs up. 

Adrián “Gogis“ Goga, IV. A 

  



 

 

Virals 

A je tu ďalšie vydanie článku populárne videá. Znovu sa pozrieme na to, čo letí na 

známej stránke s videami Youtube.com. 

 

Prvé video je plné pravdy. Prečo? Deti sa 

rozhodli, že svojich rodičov pripoja na detektor 

lži a opýtajú sa ich rôzne otázky. Čo poviete, 

pripojili by ste aj vy vašich rodičov na takýto 

prístroj? 

https://www.youtube.com/watch?v=tHCDnKh

ppw8 

 

 

 

Ďalšie video je zo zvieracieho sveta. Na videu 

je medveď. Na tom by nebolo nič zvláštne, 

keby sa medveď nesnaží chodiť ako človek. 

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

tTaWCY 

 

 

 

Posledné video bude trochu akčnejšie. Všetci 

asi poznáme Bruca Lee-ho a všetci vieme, ako 

hviezdil vo svojich filmoch. Ja osobne som 

jeho veľkým fanúšikom. V tomto videu 

môžeme vidieť malého 5 ročného chlapca ako 

napodobňuje boj zo slávneho filmu Game Of 

Death. 

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

KM2UqU 

 

Dávid Koňarčík, IV. A 

  



 

 

Vtipy 

 

 

  



 

 

Zápoty 

 

III. S – čo je román – pekný žáner 

III. M – zemiaci namiesto zemanov 

I.M – Ján Botton 

I.M – dva pesa 

I. M – modrý/modrejší/najmodrejší 

IV. A – mesto, zviera – vzory stredného rodu 

II. M – Higgerings (Pickering a Higgins) 

II. M – Polygon (Pygmalion) 

II. M – To bol ten aristokrat – myslené Aristoteles 

IV. A – partizáni sa píšu s akým i??? 

IV. A – široký, širokejší 

I.M – pani učiteľka povedzte aspoň prvé slovo – „m“ 

IV. M – Relationship in our family? With my car? 

II. M – Anne Rice – Anča Ryžová 

IV. A – vymenujte typy rozprávača – pribraté brunetky, ryšavé diablice, blondínky s 

dlhými nohami 

II. M – idiémy, kazeologizmy  



 

 

Sumár 

ROK ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY PRI SPŠSE NITRA 

S blížiacim sa záverom školského roku prichádza obdobie bilancovania úspechov 

a taktiež hľadanie nových impulzov do budúceho obdobia. V školskom roku 

2014/ 2015 sa nám po oživení Žiackej školskej rady pri SPŠSE Nitra opäť podarilo 

zorganizovať v spolupráci so študentmi a pedagógmi školy viacero zaujímavých 

aktivít, ktoré nadviazali na minulý školský rok a zároveň dvihli latku náročnosti 

o niečo vyššie. Cieľom ŽŠR je realizovať minimálne jednu aktivitu za mesiac počas 

školského roku, s výnimkou maturitného mesiaca máj. Na začiatku školského roku 

pracovala ŽŠR v zložení: Benjamín Chyba (predseda ŽŠR), Štefan Balko, Jozef 

Valovič, Klaudia Pindešová, Juraj Brestovský, Ján Malík, Michal Arpáš, Pavol Gerhát, 

Matúš Dadej, Tomáš Hlaváček a Slavomír Chňapek. (Počas školského roku vystriedal 

Matúša Dadeja Peter Zajko.) Svoju činnosť začali workshop-om, spojeným 

s výstupom na vrch Zobor, kde vyhodnotili činnosť ŽŠR v predchádzajúcom školskom 

roku a vypracovali v spolupráci s koordinátorom ŽŠR (moja maličkosť) uznesenia vo 

forme návrhov aktivít pre žiakov, učiteľov a rodičov SPŠSE Nitra. Vypracovaný návrh 

bol natoľko ambiciózny, že ani my (ŽŠR a koordinátor) sme neverili, že dokážeme 

naplniť všetky návrhy aktivít. Avšak naša šikovnosť a nadšenie (pochválime sa 

v duchu dobré sa chváli samo ) dokázali zdolať všetky prekážky. Súčasťou uznesení 

bola aj žiadosť, aby škola organizovala v prípade záujmu turistický kurz, lyžiarsky 

kurz a branný kurz. Sme radi, že aj s prispením ŽŠR sa podarilo opätovne 

zorganizovať aspoň lyžiarsky kurz. Ďalej sme predložili žiadosť, aby naši žiaci mohli 

v rámci vyučovania navštíviť výstavy Gaudeamus, Autosalón, Aqua-Therm, Mladý 

tvorca a Strojársky veľtrh. Už v októbri sme mali naplánovanú prvú aktivitu, ktorá sa 

nikdy doterajšej histórii školy u nás neorganizovala. Skutočne nám odľahlo, keď sa 

do „HALLOWEEN lírnink“ zapojilo množstvo študentov a dokonca aj viacero 

učiteľov.  Aktivita roka – Imatrikulácie, ktorú organizujeme v novembri, je po 

organizačnej stránke veľmi náročnou udalosťou. Ďakujeme každému, kto nám 

pomohol pri organizácii tak 

veľkej aktivity akou 

Imatrikulácie sú. V decembri 

sme mali na škole 

Mikuláša, krátky utajovaný 

Vianočný koncert vo 

vestibule a po návrhu ŽŠR 

sme sa zúčastnili filmového 

predstavenia Hobit: Bitka 

piatich armád. Veľká 

vďaka patrí aj vedeniu školy, 

ktoré poskytlo financie tak, 

aby žiaci zaplatili len 



 

 

symbolické 1€. Druhý film v školskom roku 2014/ 2015 ŽŠR bol Archa bláznov. 

Myslím, že aj napriek zdržanlivým reakciám pred premietaním, boli reakcie po 

zhliadnutí filmu nad očakávania. Aktivita, na ktorú sme najviac hrdý, bola vo februári. 

Darovať krv sa 

rozhodlo 20 študentov 

a 8 zamestnancov školy.  

V marci sme oslávili 

fašiangy a pri príležitosti 

mesiaca knihy sme 

organizovali knižný 

bazár, prostredníctvom 

ktorého sme získali 8€ na 

ďalšie aktivity ŽŠR. 

V apríli ste mali možnosť 

zdarma ochutnať nápoje  

Bubbleology a poslednou aktivitou v tomto školskom roku bude Školský piknik 

a grilovačka, ktorá sa bude organizovať v prípade dobrého počasia 29. 6. 2015 

v areály školy. 

Avšak žiadna aktivita ŽŠR by sa nezaobišla bez pomoci mnohých ďalších študentov, 

zamestnancov našej školy z radov pedagogických aj nepedagogických 

a, samozrejme, vedenia školy. Aj touto cestou chceme všetkým ešte raz poďakovať 

a dúfame, že aj v budúcom školskom roku zorganizujeme ešte lepšie aktivity ako 

tomu bolo doteraz. 

Na záver sa chcem ešte poďakovať členom ŽŠR, ktorí ukončili v tomto školskom roku 

štúdium na našej škole, pretože práve oni výraznou mierou pomohli oživiť žiacku 

školskú radu na našej škole. 

Peter Antala  



 

 

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 

 

 


