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ÚVOD 

 Školský rok je pred nami a je iba v našich rukách, či bude úspešný. 

Prvý štvrťrok prebehol pokojne, prváci sa osmelili, spoznali sa medzi sebou 

aj so školou. V našej škole sa za krátky čas stihlo udiať mnoho vecí: súťaže, 

projekty, exkurzie, verejná zbierka pre nevidiacich... 

 V novom čísle prinášame rubriku "Tip na dobré knihy". Prvým 

odvážlivcom, ktorý do nej prispel je PhDr. Bíro, ktorý nám prináša recenziu na 

detektívku od Dominika Dána. Pre milovníkov fantasy a dobrodružstva 

odporúčame blog slovenského autora a recenzenta Mariana Kubicska - 

http://idolov.blogspot.sk/2016/10/clanok-potvorobijci.html. Dúfame, že sa 

necháte inšpirovať a nájdete si čas, aj na čítanie kníh (či už v tlačenej alebo 

elektronickej forme). 

 Hľadáme nových redaktorov do redakčnej rady školského časopisu, 

ak niekto rád píše, alebo má zaujímavé hobby, o ktorom by vedel písať, ozvite 

sa pani učiteľke Mgr. Kataríne Hrnčárovej, Mgr. Tomášovi Ďurinovi, alebo 

mne, Marekovi Porubskému z II.M. 

 V mene celej redakcie Vám prajem veľa úspechov v novom 

školskom roku 2016/2017. 

  

http://idolov.blogspot.sk/2016/10/clanok-potvorobijci.html
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Novinky 

Celoročný úspech školy:  

Organizácia INEKO opäť zostavila rebríček všetkých škôl v Slovenskej 

republike podľa výsledkov zo školského roka 2015/2016. Naša škola sa v 

kategórií stredných odborných škôl umiestnila na vynikajúcom ôsmom mieste v 

rámci celého Slovenska! V Nitrianskom kraji sme na skvelom 2. mieste! 

Biela pastelka  

V dňoch 22. až 23.9.2016 bola na našej škole v spolupráci s Ministerstvom 

vnútra SR organizovaná celonárodná Verejná zbierka Biela pastelka, ktorej 

výnos je určený na financovanie programov zameraných na pomoc nevidiacim 

a slabozrakým ľuďom. Dobrovoľný dvojčlenný tím žiakov ponúkal predmety 

v tvare bielej pastelky za 1€, prípadný dobrovoľný príspevok. Na našej škole sa 

vyzbieralo 217,11 €. Ďakujeme Vám, že sa zapojili do zbierky. 

Exkurzia Martin  

Dňa 5.10.2016  sa uskutočnila exkurzia 

v Literárnovednom múzeu v Martine. Zúčastnili sa jej 

žiaci IV.M, III.A doplnení o žiakov III.B triedy. Exkurzia 

pozostávala z komentovanej prehliadky literárneho 

múzea s dôrazom na literárne osobnosti a z virtuálnej 

prehliadky Národného cintorína (kvôli nepriaznivému počasiu sa reálna 

prehliadka cintorína nekonala). Žiaci sa dozvedeli nové poznatky a taktiež si 

utvrdili už známe informácie.  

Zenit v programovaní – školské kolo 

Súťaž Zenit v programovaní sa uskutočnila 19.10.2016 v priestoroch našej 

školy. Zúčastnili sa jej štyria žiaci: Marek Benc (IV.A), Filip Gerhát (III.A), 

Patrik Majtán (IV.B), Marek Tebeľák (III.A). Víťazom sa stal Marek Benc so 
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ziskom 85 bodov, druhý skončil Filip Gerhát s 42,3 bodu, tretí bol Patrik 

Majtán, ktorý získal 26,6 bodu a Marek Tebeľák mal 25,9 bodu. 

Zenit v elektronike – školské kolo 

Dňa 20.10.2016 sa v priestoroch našej školy uskutnočnila súťaž Zenit 

v elektronike. V kategórii A sa na prvom mieste umiestnil Filip Gerhát (III.A) 

- 115 bodov, druhé miesto patrilo Samuelovi Kopčekovi (IV.B) – 106 bodov 

a na treťom mieste Andrej Kiš (IV.A) – 91 bodov. V kategórii B sa na prvom 

mieste umiestnil Peter Brezina (II.A) – 95 bodov, na druhom mieste skončil 

Dabiel Fabo (II.A) – 92 bodov a tretí David Kompan (II.B) – 91 bodov. Do 

krajského kola postupujú prví dvaja z každej kategórie. 

Zenit v strojárstve – školské kolo 

Súťaž prebiehala 26.10.2016 na našej škole. Zúčastnili sa jej žiaci IV.S 

triedy. Na prvom mieste sa umiestnil Adam Valenteje (104 bodov), druhé 

miesto Kevin Hajdu (102 bodov) a tretie miesto Adrián Ďurfina (99 bodov). Do 

krajského kola postupujú prví dvaja. 

Všetkým zúčastneným gratulujeme a postupujúcim želáme veľa šťastia!!! 

Jakub Pintér, IV.M  

http://spsnitra.edupage.sk/students/?file=student.html&student=243935
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Tip na dobré knihy 

Popol všetkých zarovná 

Autor: Dominik Dán 

Pre každého čitateľa, ktorý sa zaujíma o život okolo seba, predovšetkým 

politický, spoločenský či investigatívny, je to mimoriadne príťažlivý román. 

V kontexte nedávneho úmrtia nášho ex prezidenta M. Kováča musí byť vnímavý 

čitateľ šokovaný tým, ako tajné služby víťazia nad hlavou štátu, ale aj nad 

policajnými zložkami. Zároveň je to pohľad do obludnej doby v 90-ych rokoch 

na Slovensku, kedy pod záštitou koaličnej vlády HZDS-SNS-ZRS a pod 

vedením šéfa Hnutia de facto riadila štát mafia.  

Skutočnosti zachytené v tomto románe vo svojej podstate ani nie sú 

fikciou. Až na zmenené mená a niektoré detaily okolo únosu prezidentovho syna 

a vraždy spojky svedka tohto únosu sú okolnosti veľmi podobné známym 

faktom. Z tohto pohľadu teda kniha vlastne neprináša nič nové, hoci téma je 

fascinujúca stále. 

Jej hodnotu vidím v prepojení reálnych udalostí a protagonistov 

s vyšetrovacím tímom okolo Richarda Krauza, s jeho súkromím a so súkromím 

jeho kolegov, ktoré môžu byť, paradoxne, taktiež reálne. Z tohto pohľadu je 

román strhujúci, originálny a napínavý. Umelecky podčiarknutý je v tom, že 

autor sem zakomponoval aj nepolitickú vraždu starej pani a babky Hermíny, 

ktorú, ako zistil a preukázal Krauzov tím, spáchal jej vlastný vnuk, dychtiaci po 

ďalšej dávke drog a s nimi spojených financiách, ktoré zavraždená mala. 

Kompozične ide o dve časové línie, jar 1996 - okolnosti okolo vraždy spojky 

Remiáša (tu Eliáša), a jeseň 1996 - vražda pani Hermíny. V závere autor 

prestane „skákať“ z jednej časovej roviny do druhej a majstrovsky spojí záver 

vyšetrovania Remiášovej vraždy (fyzicky dobitý Krauz) s momentálnym 

obdobím po dovyšetrovaní vraždy Hermíny. Záver nie je optimistický, ale 
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realistický. Nádejné dôkazy únosu prezidentovho syna i vraždy spojky Oskara F. 

– Róberta Remiáša, sú bezcenné. Krauzov tím sa totiž musí z prípadu stiahnuť, 

a to v záujme vlastnej bezpečnosti, pretože tú im nevie v čase vlády Hnutia 

garantovať žiadny nadriadený orgán. Naopak, každý vidí prepojenie sýkorovcov 

a štátnej tajnej služby (SIS), ale cíti sa bezmocný, čo je z dnešného pohľadu 

priam desivé a dúfajme, že už aj prežité. 

PhDr. Milan Bíro  
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Básne 

Jeseň 

Nadišlo tretie obdobie ročné 

-dvojtvárna Jeseň, 

mimo cesty, chodníky bočné, 

na dreve pleseň. 

 

Rána budú hmlisté, 

lesy prikryje opar, 

myšlienky sú čisté, 

pri ceste je stopár, 

každý rok to isté, 

tých zúfalcov zopár. 

 

Trasie sa jedlička, 

keď lístie vôkol nej hnije. 

Dopadá z nebíčka 

dážď, keď vlk na lunu vyje. 

 

Para stúpa zo šálky čaja, 

sychravý strop nad krajinou, 

z leta vstúpil som do raja 

ostávam tu, nepôjdem za inou. 
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Možno primŕzajú v chlade slzy 

a krehnú moje dlane, 

možno vás môj osud mrzí 

no verte mi, mňa nie! 

Roland Tököly, IV.M 

Verná noc 

Som iba dva kroky od pekla 

už dlho, už dlho, 

odkedy si sa ma odriekla 

Kráľovná, pridlho. 

 

Už len spomínam na to, 

ako úsmev zdobil tvoju tvár, 

keď bozky dopadali na pery, 

každý jeden ako vzácny dar. 

 

A lesk luny hral divadlo v slzách, 

slzách šťastia a pokojnej noci. 

Bol som ten najšťastnejší chlapec 

keď vzdal som sa tvojej moci. 

 

Pýtala si sa či smieš 

dotknúť sa ma kdekoľvek, 

bolo jasné že to vieš, 

že obmedzenia pre nás niet 
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a v tisícke prekrásnych viet 

vzdal som sa ti tiež. 

Mračná vtedy padali 

na krajinu v hmlistom plášti 

a ja som písal román 

z pocitu milosti, lásky a zášti. 

Nad ránom, keď sme spali, 

dážď padal, pískal vietor 

a čosi chrastelo 

za plotom v chrastí... 

Roland Tököly, IV.M 

Čas 

Unášaní vetrom života udalostí, 

nevšimneme si náš premárnený čas. 

Preto padneme do toľkých starostí, 

ktoré nikdy neriešime včas. 

 

Veď človek vždy za seba bojuje, 

aby výhru časom v prachu nechal. 

Sám o sebe vždy nerozhoduje, 

a po druhých by stále iba brechal. 

 

Tak si človek nevidí ďalej od nosa, 

a pritom „vo všetkom sa vyzná“. 

No toto je tá pravda bosá: 

ty si a ostatné sa neprizná. 
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Potom nesťažuj sa, že zle sa máš, 

keď nepozeráš na svet vlastným okom. 

Každý chce a komu nedáš, 

ti to vráti aj s úrokom. 

 

Prekvapenie vo vrecku nezaberá, 

lebo ho nemáš kedy vytiahnuť. 

Nevrážaj zbytočne hlavu do múra, 

a chci sa z miesta aspoň ďalej pohnúť. 

 

A keď si myslíš, že život držíš v rukách vlastných, 

a zrazu zistíš, že nič nemáš v rukách prázdnych...? 

Marek Porubský, II.M  
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Google Pixel – budúcnosť systému Android? 

Nie je žiadnym tajomstvom, že mobilný operačný systém Android, 

v súčasnosti vyvíjaný spoločnosťou Google, je najrozšírenejším spomedzi 

všetkých predávaných smartfónov (80 – 87% zariadení predaných za posledný 

rok).  Na rozdiel od Applu, ktorý svoje iPhony a iPady vyrába od začiatku až 

dokonca vo vlastných továrňach, systém Android používa mnoho iných 

výrobcov – od rôznych čínskych značiek až po korporácie, ako napríklad 

Samsung alebo LG.  

Najväčším problémom takýchto zariadení je aktualizácia systému. Keď 

programátori spoločnosti Google vyvinú novú verziu systému Android 

(napríklad najnovšiu 7.1 Nougat), je na výrobcoch jednotlivých zariadení, aby 

nový systém prispôsobili svojim výrobkom a zabezpečili distribúciu updatu 

svojim klientom. V praxi je tento postup nákladný a neprináša danej spoločnosti 

žiadne výhody, dokonca môže znížiť predaje ich novších výrobkov. Preto aj 

dnes ešte mnoho ľudí používa zastarané verzie operačného systému. 

Za telefóny „od Googlu“ sa až doteraz považovali tie z modelovej rady 

Nexus, ktorá začala predávať prvé kusy v januári 2010. Postupne sa objavovali 

aj Nexus tablety a multimediálne centrá. Hlavnou myšlienkou rady Nexus je 

ukázať ľuďom Android v čistej podobe, bez rôznych dodatočných prvkov, ktoré 

do svojich zariadení často pridávajú výrobcovia. Smartfóny a tablety Nexus 

netrpia vyššie uvedeným problémom, o ich aktualizácie sa stará priamo Google. 

Prečo sa teda Pixel označuje za prvý Google smartfón? Na výrobe 

každého doterajšieho Nexus zariadenia sa podieľali externé spoločnosti, 

konkrétne Samsung, LG, Motorola, Huawei, Asus, alebo HTC. Pixel je však 

prvý telefón, ktorý Google vyrába bez vonkajšej pomoci vo vlastných továrňach. 
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Pixel bol predstavený v októbri tohto roku 

v dvoch verziách – s 5“ obrazovkou s 1080p rozlíšením 

a 5,5“ obrazovkou s 1440p rozlíšením. Oba modely 

majú najnovší procesor Qualcomm Snapdragon 821, 

4GB pamäte RAM, 32GB alebo 128GB úložného 

priestoru, 12,3MP zadný fotoaparát a 8MP predný 

fotoaparát. Cena sa pohybuje medzi 800 a 900€, čo je 

očakávateľné pri úplne novom zariadení. 

Podľa mňa by Pixel mohol byť istou obdobou 

iPhonu – zariadenie s doživotnými aktualizáciami 

a softvérovou podporou prvej strany. Ak by Google 

vytvoril aj menej výkonné, lacnejšie verzie, mal by podľa mňa veľkú šancu 

konkurovať všetkým ostatným spoločnostiam v predaji smartfónov s operačným 

systémom Android. 

Filip Gerhát, III.A  
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Základné rozdelenie objektívov 

Objektív je jedna z najdôležitejších častí fotoaparátu. Laicky povedané, je 

to „premietač“ obrazu na snímač. Čím väčší je priemer prednej šošovky, tým je 

objektív svetelnejší, teda viac svetla sa dostane na snímač. Platí pravidlo, že čím 

širšie ohnisko, tým ohnisko ťažšie odpichne fotený objekt od pozadia. 

Pri výbere vhodného „skla“ väčšinou postupujeme podľa nasledovných kritérií: 

 využitie, 

 kvalita/ostrosť, 

 cena, 

 váha. 

Objektívy rozdeľujeme na 2 hlavné kategórie podľa konštrukcie. 

Konkrétnejšie pevné ohnisko a tzv. „Zoom“. 

Pevné ohnisko 

Objektív s pevným ohniskom preferujú hlavne profesionálni 

fotografi. Väčšinou je prepracovaný, kvalitný, má dobrú 

svetelnosť a vie skvele odpichnúť objekt od pozadia aj pri širších 

ohniskách. Zoom (približovanie pohybom prstenca) na takomto 

objektíve nenájdeme. Zoomujeme len približovaním alebo oddiaľovaním sa.  
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„Zoom“ 

Zoom majú zase v obľube amatérski 

fotografi, pretože je všestranne využiteľný. Dajú 

sa ním nafotiť krajinky ako zo „širokáčom“, či 

portréty s teleobjektívom. Snímky nikdy nebudú 

mať takú kvalitu, ako keby sme použili pevné 

ohnisko. Zoom samozrejme používajú aj profesionálni fotografi, napríklad pri 

svadbách. Pri sobášoch sa odporúča hlavne zoom, pretože okamih sa nemusí už 

nikdy opakovať a nie je čas sa vzďaľovať alebo odďaľovať ako pri pevných 

ohniskách.  

Objektívy rozdeľujeme aj na rybie oko, širokáč, univerzálne 

„superohnisko“ (35mm a 50mm – s tým sa väčšinou dá 

nafotiť drvivá väčšina kategórií), portréťak, makro objektív a 

nakoniec teleobjektív.  

Rybie oko – má zvláštny zaguľatený obraz (pre 

predstavu – niečo ako GoPro kamera). Vo väčšine prípadov 

berie obraz až o 180 stupňov, ťažko odpichne objekt od pozadia. Používa sa na 

fotenie architektúry, street a v menšej miere aj na krajinky. Zvyčajne nájdeme 

tieto objektívy od 8 po 16mm. 

Širokáč – sa prevažne používa na fotografovanie krajiniek, streef 

fotografie, v niektorých prípadoch aj pri svadbách. Má (nečakane) široký záber, 

avšak nemá „fish“ vzhľad – netočí obraz a neťahá oči. Ohnisko s pohybuje 

v rozmedzí 14 až 28mm. 
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Superohnisko 35mm a 50mm – tieto dve ohniská sú najpoužívanejšie. 

Využijete ich pri portrétnom fotografovaní, ale nemajú problém ani 

s reportážou, či street.  

Portréťak -  je veľmi zaujímavá kategória objektívov. Dokáže dokonale 

„vystrihnúť“ postavu/zviera/objekt od pozadia. Väčšinou sú tieto objektívy 

vysokosvetelné a ich ohnisko sa pohybuje medzi 70mm až pod 105mm. 

Šokujúco, používa sa na portréty. 

Teleobjektív – používa sa na wildlife 

(divá zver), v krajinkách tiež nájde svoje 

uplatnenie. Ohnisko v tejto kategórii sa 

pohybuje od 135mm až po 1000mm a vyššie. 

Pri dobrom stabilnom držaní sa dá z ruky fotiť pri ohnisku okolo 300 - 500mm. 

Pri vyššom fotení  sa musí použiť statív alebo monopod.  

Branislav Šranko, II. B  
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INTERVIEW so žiakmi 4.B 

Naši štvrtáci. Posledný rok na tejto škole. Ako ho prežívajú? Kam budú 

viesť ich kroky? Ako by zhodnotili svoje pôsobenie na našej škole? To sa 

dozviete v rozhovore . 

 Ahoj. Na začiatok taká klasická otázka, ako sa máš, aký máš deň? 

Ondrej H.: Ďakujem za opýtanie. Mám sa skvele. 

Slavomír Ch.: Mám sa super. Po dlhom týždni konečne nastal piatok, takže je 

na čase trocha vypustiť paru a užiť si život. 

Jakub T.: Mám sa dobre, napriek tomu, že mám za sebou ťažké dni. 

 Práve si štvrták na našej škole. Si spokojný s výberom? Alebo to 

naopak ľutuješ? 

Ondrej H.: Áno, som spokojný s výberom školy. Síce by som niektoré veci 

zmenil, ale som spokojný. 

Slavomír Ch.: Ja si myslím, že môžem byť spokojný. Aj keď na Slovensku je 

problém s výberom vhodnej školy, keďže tu veľa dobrých škôl 

nemáme a takmer to nemám s čím porovnávať. Napriek tomu si 

myslím, že som urobil dobre a určite by som nemenil. 

Jakub T.: S výberom som veľmi spokojný. 

 Zaradil by si sa k lepším študentom? 

Ondrej H.: Nezaradil. Som skôr taký priemerný študent. 

Slavomír Ch.: Záleží od predmetu. V niektorých som medzi najlepšími 

a v iných som skôr priemer. Celkovo by som povedal, že som 

taký nadpriemer. 
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Jakub T.: K lepším študentom by som sa nezaradil, o čom svedčia moje 

známky. Záleží od predmetu a výkladu učiteľa, či som si danú 

vec zapamätal a pochopil. 

 Prečo si si vlastne vybral túto školu? Pomáhali ti s výberom 

rodičia/kamaráti? 

Ondrej H.: Túto školu som si vyberal sám kvôli mojim záľubám, ktoré mám. 

Slavomír Ch.: Pretože to bola najlepšia škola v okolí. S výberom mi pomáhali 

rodičia a jedna teta, ktorá prišla raz k nám na základnú školu 

a pomáhala nám s výberom správnej školy. Na moje prekvapenie 

mi odporučila práve túto. Ona bola šťastná, že mi pomohla a ja 

som bol šťastný, že idem správnym smerom. 

Jakub T.: Túto školu som si vybral kvôli uplatneniu a radili my aj rodičia, 

a aj kamaráti. 

 Ako vnímaš tento posledný rok? 

Ondrej H.: Tento posledný rok je strašne náročný. Hlavne kvôli učeniu. Je 

toho veľa.  

Slavomír Ch.: Hovorili, že toho bude veľa, hovorili, že to bude ťažké a mali 

pravdu. Zatiaľ sa mi ale darí, takže sa nemôžem sťažovať. 

Jakub T.: Posledný rok vnímam asi ako najťažší, lebo ma predsa len čakajú 

maturity, ale zároveň aj najzábavnejší pri spomienkach na minulé 

roky. 

 Ako by si zhodnotil tieto 4 roky? 

Ondrej H.: Zhodnotil by som ich celkom priemerne, niečo bolo ľahké, niečo 

zase naopak ťažké.  
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Slavomír Ch.: Bola to jazda. Pre niekoho príliš krátka, pre iného zase dlhá a pre 

niekoho osudová. Ale prešli veľmi rýchlo tieto 4 roky! 

Jakub T.: Tieto 4 roky by som posúdil skvele. 

 A čo ďalej? Ako vidíš svoju budúcnosť? Aké máš plány? 

Ondrej H.: Na vysokú školu pravdepodobne nepôjdem. Chcel by som si 

nájsť nejakú dobrú robotu a neskôr si možno založiť firmu. 

Slavomír Ch.: Hlavné je teraz urobiť úspešne maturity a potom sa dostať na 

nejakú vysokú školu do Bratislavy. Zatiaľ mám vyhliadnuté dve, 

ale uvidí sa aké to bude po maturitách. Plány sú veľké, ale treba 

aj veľké činy. 

Jakub T.: Ďalej sa uvidí lebo mám už aj ponuku práce, ktorá ma baví, ale 

na druhej strane by som chcel ísť aj na výšku, takže si podám 

prihlášku a uvidíme či ma príjmu. 

 Spomenieš si na nejaký vtipný zážitok zo školských lavíc? 

Ondrej H.: Na rozpovedanie niektorých z nich by som potreboval trocha 

viacej času, ale bolo ich veľa. 

Slavomír Ch.: Športové pojedanie najpálivejších čilli papričiek. Blbosť ako 

svet, ale na tie zážitky a bolesť sa už zabudnúť nedá. 

Jakub T.: Keď spolužiakovi začal svietiť tranzistor ako LED dióda po 

pripojení zdroja. 

 Je niečo, čo by si chcel zmeniť na škole? 

Ondrej H.: Asi by som zmenil prístup niektorých ľudí na škole. 

Slavomír Ch.: Na to radšej nebudem odpovedať. Nemám istotu, že by sa to 

proti mne nejako neotočilo, takže je nato až príliš riskantné 

odpovedať . 
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Jakub T.: Čo by som chcel zmeniť na škole? No určite by sa  hodila 

celková rekonštrukcia budovy a telocvične. Nielen zateplením 

zvonka ako to už je, ale aj celkovou rekonštrukciou vnútorných 

priestorov školy. 

 Existuje niekto/niečo, čo ti spríjemňuje deň v škole? 

Ondrej H.: Veľká prestávka, a keď mám čo najmenej hodín. 

Slavomír Ch.: Je jedna osoba, ktorá mi na tejto škole veľmi pomohla a ja si ju 

zato veľmi vážim a mám ju rád. 

Jakub T.: 3G sieť a mobilné dáta. 

 Čomu sa venuješ  vo voľnom čase? 

Ondrej H.: Vo voľnom čase sa venujem audiotechnike a vlastne všeobecne 

elektrospotrebičom. Taktiež vyrábaniu rôznych vecí. 

Slavomír Ch.: Hrám futbal, chodím za kamarátmi, hrám PC hry a pracujem na 

jednom veľkom projekte. 

Jakub T.: Vo voľnom čase sa venujem osvetľovaniu koncertov a rôznych 

akcií, kde sú potrebné svetlá a efekty. Osvetľujem hlavne v 

Hideparku (alternatívne kultúrne centrum v Nitre), kde aj 

pomáham so všetkým možným od lopatovania, cez rekonštrukciu 

unimobuniek, po organizáciu koncertov a festivalov. Ďalšou 

mojou záľubou sú autá. Máme rozbehnutý projekt kompletného 

prerobenia jedného auta. Mali by sme to stihnúť do jari alebo leta 

budúceho roku a cieľom je ísť s ním pretekať na Slovakiaring. 

 Niečo, čo by si chcel odkázať na záver? 

Ondrej H.: Na záver by som chcel popriať prvákom príjemný pobyt na tejto 

škole a hlavne nech sa učia, aby zmaturovali. 
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Slavomír Ch.: Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale na tejto škole sa dajú 

dosiahnuť slušné úspechy a aj výsledky. Musíte ale chcieť 

a pracovať na tom. Chcieť je pekná vlastnosť, ale práca ešte 

krajšia. Neuspokojte sa s tou horšou možnosťou, zabojujte teraz 

a je šanca, že budete mať do konca života pokoj od všetkého.  

Jakub T.: A na záver chcem odkázať len jedno a to, že keď veľmi niečo 

chceš .... tak si to kúp!  

Alexandra Tomanová, III.A  

http://spsnitra.edupage.sk/students/?file=student.html&student=387814
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Relax – ukážkový prechmat 

Čas od času sa niekomu podarí urobiť ukážkový prechmat. Týmto by som chcel 

poprosiť všetkých čitateľov o zasielanie takýchto vtipných prechmatov. Či už je 

to na hodine, na chodbe alebo dokonca na písomke. „Sranda musí byť!“ 

Záver nemenovaného žiaka na Elaboráte z ELM: 

„Na tomto meraní som sa naučil merať pomocou oscilátora. Na generátore som 

nastavil 2kHz a obdĺžnikovu sínusoidu, a na osciloskope nám vyšiel lineárny 

priemer.“ 

Mgr. Tomáš Ďurina  
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