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Úvod 

Polrok je už za nami, ale učitelia nám stále nedajú vydýchnuť. Asi na to 

nemajú dôvod. No nenechajme sa odradiť a učme sa ďalej. Niekto si povie, že 

má polrok konečne za sebou, iný, že má ešte polrok pred sebou, rovnako ako 

keď optimista vidí pohár poloplný a pesimista poloprázdny.  

Tento štvrťrok sa toho na škole veľa udialo, viac sa dozviete v rubrike 

novinky. Stále hľadáme redaktorov, tak sa nebojte a posielajte články o tom, čo 

vás baví.  

 

Veľa úspechov v druhom polroku vám praje redakcia časopisu StrEleC.  
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Novinky 

Olympiáda v Nemeckom jazyku – školské kolo 

Súťaž sa uskutočnila 8.11.2016 v priestoroch našej školy. 1. miesto 

obsadil Marek Benc (IV.A) – 26 bodov. Druhé miesto Peter Brezina (II.A) – 

22 bodov, o tretie miesto sa podelili dvaja žiaci, a to Michal Stolárik a Juraj 

Molnár, obaja z III.MS a s rovnakým počtom bodov – 20. Marek a aj Peter 

postupujú do okresného kola!!! 

 

Olympiáda v Anglickom jazyku – školské kolo 

10.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v Anglickom jazyku. 

Prvá priečka patrila Filipovi Gerhátovi (III.A) so 62,5 bodmi. Druhé miesto 

obsadil Adam Hozák (III.B) s 57,5 bodmi a tretie miesto Andrej Fabiankovič 

(III.MS) s 54,5 bodmi. Filip postupuje do okresného kola!!! 

 

Súťaž „A slovo bolo u Boha“ – školské kolo 

Dňa 15.11.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a 

prózy s náboženskou tematikou. V poézii zvíťazil Matúš Burčo (II.A) 

a v próze Filip Horňák (I.MS). Obaja postupujú do krajského kola!!! 

 

Súťaž „A slovo bolo u Boha“ – krajské kolo 

Dňa 24.11.2016 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese poézie a 

prózy s náboženskou tematikou. Filip Horňák z I.MS v prednese prózy 

obsadil pekné 3. miesto!!! 

 

Súťaž v tlaku na lavičke – okresné kolo 

Dňa 24.11.2016 sa konala súťaž v tlaku na lavičke. V kategórii do 70kg 

sa na prvom mieste umiestnil Radovan Zabko z III.M a v kategórii nad 90kg 

na treťom mieste skončil Roman Segíň zo IV.B. 
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  – školské kolo 

Dňa 30. 11. 2016 sa uskutočnilo školské kolo v Olympiáde zo SJL. V A - 

kategórii sa zúčastnilo 11 súťažiacich z 3. a 4. ročníka. Zvíťazil Juraj Molnár 

(III. MS) so ziskom 40 bodov a postupuje do krajského kola. Na druhom 

mieste skončil Filip Gerhát (III.A) s 39 bodmi a na treťom mieste Jakub Pintér 

(IV.M) s 38 bodmi. V kategórii B súťažilo rovnako 11 žiakov, a to z 1. a 2. 

ročníka. Zvíťazil Peter Brezina (II.A) so ziskom 49 bodov pred Dávidom 

Jozefom Mackom (II.M) so 47 bodmi a tretím Mikulášom Slobodom (II.S) so 

ziskom 44 bodov. Do krajského kola postúpil víťaz Peter Brezina. 

 

ZENIT v programovaní – krajské kolo 

Krajské kolo súťaže prebiehalo dňa 29.11.2016 v priestoroch SPŠ Levice. 

Z našej školy postúpil iba Marek Benc zo IV.A, súťažil v kategórií A. V 

konkurencii gymnazistov obsadil vynikajúce 6. miesto a získal 77 bodov.  

 

ZENIT v strojárstve – krajské kolo 

Dňa 30.11.2016 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. 

Súťaž sa konala v SOŠT Tlmače, študent Kevin Hajdu (IV.S) obsadil 

5.miesto a Adam Valenteje (IV.S) 6. miesto. 

 

ZENIT v elektronike  – krajské kolo 

V krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike, ktoré sa uskutočnilo 1. 

12.2016 vo Vrábľoch, získal Filip Gerhát 2. miesto v kategórii A a Peter 

Brezina (II.A) 3. miesto v kategórii B. 
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Olympiáda ľudských práv – školské kolo 

Dňa 5. 12. 2016 sa 10 žiakov 3. ročníka zúčastnilo školského kola 

Olympiády ľudských práv. Zvíťazil Marián Franko (III.B), získal 31 bodov. 

Na druhom mieste skončil Juraj Šodel (III.M) - 30 bodov a na treťom mieste 

skončili dvaja Tomášovia, Krúpa (III.MS) a Lisický (III.B), obaja získali 27 

bodov. 

 

Biblická olympiáda 

Dňa 19.12.2016 sa konalo školské kolo Biblickej olympiády. Prvé miesto 

obsadil Marek Porubský (II.M), za ním na druhom mieste skončil Patrik 

Horský (I.A) a tretí skončil Dávid Solčiansky (I.B). Žiaci postupujú do 

dekanátneho kola!!! 

 

Olympiáda v anglickom jazyku – okresné kolo 

Náš žiak Filip Gerhát (III.A) sa v kategórii 2D umiestnil na 1. mieste v 

Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 18.1.2017 na 

Spojenej katolíckej škole v Nitre. Postupuje do krajského kola. 

 

Olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo 

Naši žiaci nás 19.1.2017 úspešne reprezentovali na okresnom kole 

Olympiády z nemeckého jazyka.  

Marek Benc (IV.A) sa umiestnil na vynikajúcom 1. mieste a Peter Brezina 

(II.A) na 3. mieste. Marek postupuje do krajského kola. 

 

Všetkým zúčastneným gratulujeme a postupujúcim želáme veľa šťastia!!! 

Jakub Pintér, IV. M 
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DARUJ KRV 2017 

Nitra, 7. februára 2017 – V tomto školskom roku mohli študenti a 

zamestnanci Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre 

opäť podporiť vznešenú 

aktivitu a darovať svoju krv 

neznámemu človeku, 

ktorému týmto spôsobom 

môžu pomôcť zvrátiť jeho 

osud a tak mu zachrániť 

život.  

Tých pár plagátov, zavesených na dvoch 

nástenkách školy, bolo veľmi účinných. 

Samozrejme, veľmi dôležité bolo aj to, že 

spoločné darovanie krvi sa na našej škole stalo 

tradíciou.  

V odberovej miestnosti sa vystriedal 

rekordný počet 69 záujemcov, z ktorých 59 spĺňalo kritériá odberu. Samotným 

pracovníkom Národnej transfúznej stanice v Nitre sa nechcelo veriť, že sa 

skutočne zapojí tak veľký počet študentov. Nás organizátorov taktiež veľmi 

príjemne prekvapil ich záujem. Spolu sme darovali za päť hodín takmer 27 

litrov krvi. Z celkového počtu darcov bolo až 34 prvodarcov.  
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Všetkým zúčastneným ďakujeme a 

veríme, že v tejto ušľachtilej činnosti budú 

pokračovať nie len u nás na škole, ale aj neskôr po 

skončení štúdia na SPŠSE. 

PaedDr. Peter Antala  
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Dolu 

Sivý mesiac svieti na sivú krajinu, 

nad hlavou ti preletí tmavý vták, 

a luna chce ti povedať novinu, 

no vtom ju zakryje ťažký, sivý mrak. 

 

Ešte raz ju je vidieť pomedzi stromy, 

ale iba chvíľku, a to ozaj malú, 

všetko sa rúca ako z karát domy, 

a nikde nevidieť opornú skalu. 

 

No kto zachráni svet v priepasť sa rútiaci 

z pádu, z ktorého sa nikdy nespamätá, 

zopár ľudí, čo sú vo tme blúdiaci, 

už teraz na nich nikto nepamätá? 

 

Tak ako veľký vodopád padá dolu, 

a proti prúdu je takmer nemožné ísť, 

tak tí, čo nevedia, tí majú smolu, 

tí čo to dokážu, dokážu  hore vyjsť. 

 

Nie každý človek vie plávať proti prúdu, 

a nie každý chce vždy proti nemu plávať, 

tak pusť, nenos čo ťa gniavi tú hrudu, 

veď nevieš iba ty sám si pomáhať. 

 

Nechať sa unášať, byť nedotknutý, 

skončíš jak list zo stromu odtrhnutý. 

Marek Porubský II.M  
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INTERVIEW so žiakmi tretieho ročníka. 

Dnes Vám prinášame rozhovor so žiakmi tretieho ročníka. Keďže už sú 

nejakú tú dobu na škole, tak nám môžu povedať svoj názor na ich doterajší 

pobyt. Či sú spokojní s výberom školy, ich názory na predmety a mnohé iné sa 

dozviete v rozhovore. 

 

 Študuješ na tejto už 3 roky. Si rád, že si si vybral túto školu, alebo 

naopak by si menil? 

o So školou som nadmieru spokojný, ale musím sa priznať, že som čakal viac 

praxe. 

o Nevedel som, na ktorú školu mám ísť, preto som išiel sem. Ak by som si 

mal opäť vyberať, tiež by som išiel sem, pretože iná škola v okolí pre mňa 

asi nie je. Celkovo môžem povedať, že som spokojný. 

o Som na tejto škole už štvrtý rok, opakujem tretí ročník, lebo ma neskutočne 

baví. Srandujem. S výberom som spokojný, dúfam, že tento rok mi už 

vyjde podľa predstáv.  

 

 Máš nejaký obľúbený predmet? Alebo predmet, ktorý ťa baví viac ako 

ostatné? 

o Jednoznačne môžem povedať, že je to predmet Grafické systémy. Veľmi 

ma baví a prístup pána profesora Antalu je výborný. 

o Elektronika, pretože ju využijem v budúcnosti. A pán profesor Arpáš nás so 

svojím humorom dokáže veľa naučiť. 

o Angličtina. Dokážem sa ju naučiť, baví ma, myslím, že ju využijem aj 

v budúcnosti. 
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 A naopak, ktorý predmet ťa nebaví? 

o Automatizácia. Máme ju 2x do týždňa prvú hodinu. Je to ozaj zabijak.  

o Neviem sa rozhodnúť. Rozmýšľam medzi automatizáciou a elektronikou, 

ale asi to vyhrala tá automatizácia. 

o U mňa sú to silnoprúdové zariadenia. Neviem prečo, ale je to jediný 

predmet, ktorý sa mi zdá zbytočný v našom rozvrhu. 

 

 Čo alebo kto ti na našej škole najviac spríjemňuje deň? 

o Saškina (spolužiačkina) Wifi.  

o Učitelia, ktorí vyčaria úsmev na tvárach študentov.  

o Deň mi spríjemňuje moja jediná spolužiačka a spolužiaci, ktorí sú ešte viac 

uletení ako ja.  

 

 Ktorá školská akcia sa ti najviac páčila a prečo? (študentský punč, 

imatrikulácie,...) 

o Študentský punč je veľmi dobrá akcia, ktorá existuje asi len na našej škole. 

Som rád, že aj k nám do školy takto zavíta vianočná atmosféra. 

Imatrikulácie ma naopak tento rok veľmi sklamali. 

o Najviac sa mi páčia imatrikulácie (nie preto, že by som sa nich podieľal, 

kdežéé), lebo viem, koľko za tým bolo roboty a stresu. Myslím, že to bola 

vydarená akcia. 

o Po minulé roky som mal najradšej imatrikulácie, pretože sa pri nich dalo 

dobre odreagovať. Veľká škoda, že sa zmenili. 
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o Imatrikulácie sú fajn, ale lepšie boli, keď sme boli my prváci. Uvoľnenejšia 

atmosféra. 

o Pre mňa je najlepšia školská akcia Halloween, aspoň na jeden deň ukážeme 

svoju pravú tvár.  

 

 Myslíš, že ste v triede dobrý kolektív? Pokiaľ áno, čo ho podľa teba 

drží pokope? 

o Myslím, že sme dobrý kolektív. Drží nás pokope to, že si vieme jeden 

z druhého spraviť srandu a neberieme drobné vtípky ako urážky. 

o V škole sme v pohode kolektív, sú tam také menšie skupinky, ale 

vychádzajú medzi sebou. A máme predsa Sašku.  

o Sme najlepší kolektív, pretože sme dobrí spolužiaci a dá sa povedať, že 

nemáme skoro žiadne konflikty.  

o Sme dobrý kolektív. Vždy sa nájde niekto, kto pomôže, keď potrebuje 

niekto s niečím pomôcť. Dokážeme sa navzájom dobre doplniť. 

o Takýto kolektív prajem každému. A do každej triedy minimálne jedno také 

dievča ako je Saška.  

 

 O rok ťa čakajú maturity. Máš z nich strach? Alebo to vôbec 

nevnímaš? Začal si sa už nejako pripravovať? 

o Nejako špeciálne sa nepripravujem. Strach mi robí jedine angličtina, ale 

dúfam, že to nejako dám.  

o Maturít som sa bál. Postupne som však prišiel nato, že sa nie je čoho báť, 

a myslím, že ich hravo zvládnem.  
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o O rok sú teda maturity, ja to vnímam tak, že už aj hlúpejší zmaturovali. 

A tak sa toho nebojím, veď sa pripravím týždeň predtým.  

o Začínam si to už naplno uvedomovať a mám z nich mierne obavy. Pomaly 

sa na ne začínam pripravovať. 

 

 Niečo, čo by si chcel odkázať na záver? 

o Maturantom držím palce! Zvládnete to.  

o Na záver len prajem všetkým žiakom veľa úspechov v ich odboroch.  

o Robte hlavne, čo vás baví. Nepremárnite ani sekundu svojho času.  

o Keď sme to zvládli my, zvládnete aj vy.  Držím všetkým palce. 

 

 

 

Rozhovor bol pripravený so žiakmi III. A triedy. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na rozhovore.  

Alexandra Tomanová, III. A 
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Tip na dobrú knihu – Zaklínač 

Zaklínač je séria kníh od poľského autora Andrzeja Sapkowskeho, ktorá 

má žáner stredovekej fantasy a je inšpirovaná slovanskou mytológiou. 

„Zaklínač je človek, ktorý prešiel rozsiahlym tréningom, neúprosnými 

mentálnymi a fyzickými prípravami a tajomnými rituálmi, aby sa stal potulným 

nájomným lovcom príšer.“ 

Preložené z witcher.wikia.com 

Prvé dve knihy série, menovite Posledné želanie a Meč osudu sú zbierky 

poviedok, v ktorých  je prostredníctvom kratších príbehov predstavený fiktívny 

svet Zaklínača, jeho hlavné postavy, ich vzájomné vzťahy ako aj politická 

situácia v tomto svete. Poviedky sú chronologicky náhodné, vystupujú v nich 

rôzne postavy a prebiehajú pred aj po udalostiach hlavného príbehu. 

Hlavný príbeh série Zaklínač (označovaný aj ako Sága o Zaklínačovi) 

pozostáva z piatich po sebe nasledujúcich kníh: Krv Elfov, Čas opovrhnutia, 

Krst ohňom, Veža lastovičky a Pani jazera. Sága sa točí okolo dvoch hlavných 

postáv – zaklínača Geralta z Rivie a princeznej Cirilly z Cintry, ktorí sú spojení 

osudom (popísané v knihe Meč osudu). Ciri je nanešťastie spájaná s viacerými 

veštbami a predpoveďami, takže ju okrem Geralta hľadajú rôzne vystupujúce 

strany, ktoré ju chcú využiť pre svoje vlastné, málokedy dobré ciele. 

Ôsma kniha, Búrková sezóna, je zasadená medzi udalosti v knihe 

Posledné želanie a jedinou knihou série, ktorú som ešte nečítal. Zaklínač je ďalej 

rozšírený troma videohrami od poľského štúdia CD Project Red, na ktorých sa 

síce Andrzej Sapkowski údajne priamo nepodieľal, ale aj tak sú príbehovo 

veľmi kvalitné a držia sa hlavných motívov série. 

Osobne sa mi veľmi zapáčil Sapkowskeho štýl písania. Aj zdanlivo 

nezaujímavé alebo nepodstatné pasáže skôr či neskôr zapadnú do príbehu 

a často tak vznikne nečakané rozuzlenie alebo odhalenie. Postavy sú málokedy 

iba dobré alebo zlé, zvyčajne záleží na uhle pohľadu. Autor sa taktiež nezastaví 
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takmer pred ničím, aby presne vykreslil nárečie alebo slang určitých skupín 

(trpaslíci sú veľmi dobrým a zábavným príkladom) či vzťahy medzi postavami, 

čo podľa mňa značne prispieva k pocitu reálnosti príbehu a robí sériu 

zaujímavou aj pre dnešnú mládež (napriek tomu, že väčšina kníh bola napísaná 

medzi rokmi 1993 a 2000).  

Keby som vám, čitateľom, mal dať tip na jednu knihu alebo sériu z tých, 

ktoré som čítal, bol by to jednoznačne Zaklínač. Dostal ma svojim rozľahlým 

zaujímavým prostredím, strhujúcim príbehom a komplikovanými postavami. Aj 

keď vás možno nezaujíma stredovek alebo magické prvky, Zaklínača by ste 

určite mali vyskúšať. 

„Meč osudu má dve hrany. Jednou je smrť. Druhou... druhou si ty.“ 

Filip Gerhát, III.A  
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Pár „určitých“ odpovedí 

Proste vyjadrovanie, býva niekedy veľmi zložité, preto je vlastne dôležité 

vyjadrovať sa presne respektíve určito. Každý človek občas siahne po 

takzvaných časticiach, netreba to však preháňať. Vlastnee, pri odpovediach to 

znie zaujímavo. 

Písomky z PITky: 

Tachodynamo: „tacho-rýchlosť – Je to nejaký generátor signálu, ktorý má 

vysokú frekvenciu.“ 

Mŕtva nula: „mrtvu nulu vie ohroziť prerušenie, pričom živu nedokaže.“  

Iná písomná práca: 

„Vypočítame hodnoty predurčených odporov. Zapojíme prístroje podľa schémy 

zapojenia. Nastavíme rozsah hodnôt na odpore a na presnom voltmetri.“ 

Ďalšia písomná práca s veľmi konkrétnym postupom práce: 

Schéma: „bohužiaľ“ 

Opis práce: „Samozrejme prístroje zapojíme podľa schémy (ktorú nepoznám ale 

obsahuje určite voltmeter a ampérmeter). Namerané hodnoty zapisujeme do 

tabuliek a z nich vytvoríme grafy.“ 

Ako graf je nakreslený takzvaný „ilustračný obrázok“. 

Mgr. Tomáš Ďurina  
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Vtipy, ktoré pochopia iba inteligentní (len pre vyvolených) 

Koľkým porozumieš??? Nie je to také ľahké.  

 

 Ide Einstein so Schrödingerom autom a prejdú mačku. Einstein vystúpi, aby 1.

sa pozrel, čo s ňou je. Schrödinger ho zastaví a hovorí: „Neblázni, chceš ju 

zabiť?“ 

*** 
 Pavlov sedí v bare a pije pivo. Zrazu zazvoní telefón, on vyskočí a 2.

skríkne: „Ach nie, zabudol som nakŕmiť psy!“ 

*** 
 Sedí Ježiš so svojimi učeníkmi za stolom a hovorí. „Počúvajte. Tento 3.

svet nejako laguje. Trvalo mi 3 dni, kým som sa respawnol.“ 

*** 
 Príde Riman do baru a objednáva: „Prosím si jeden Martinus“. Barman 4.

hovorí: „Myslíte Martini, nie?“ Riman na to: „Keby som chcel dve, tak to 

poviem hneď na začiatku.“ 

*** 
 Aký je rozdiel medzi etymológom a entomológom? Etymológ ho pozná. 5.

*** 
 Programátor: „Doktor mi hovoril, že mám po tej dlhej zime oslabený 6.

organizmus. Tak som sa pýtal v lekárni a ponúkli mi beta karoten. Na to im 

kašlem. Počkám, až bude plná verzia.“ 

*** 
 Koľko surrealistov potrebujeme na to, aby sme zaskrutkovali žiarovku? 7.

Rybu! 

*** 
 V nebi sa hrajú na schovávačku Watt, Newton a Pascal. Watt stojí pri stene a 8.

počíta. Pascal sa beží schovať, Newton okolo seba nakreslí štvorec meter 
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krát meter. Watt skončí, otočí sa a hovorí. „Desať, dvadsať, Newton!“... „Ja 

nie som Newton, ja som Pascal!“ 

*** 
 Náčelník má s policajtmi hodinu fyziky: „Viete, prečo vlak na koľajniciach 9.

drnčí?“ A pokračuje: „Rozoberieme si problém: Vlak, to je vlastne 

lokomotíva a vagóny. Vagóny sa iba vezú, takže ich zanedbáme. Zostáva 

nám lokomotíva - to je vlastne motor a kolesá, zvyšok je nepodstatný, ten 

zanedbáme. Po koľajniciach idú iba kolesá, takže motor tiež zanedbáme. 

Kolesá si zjednodušíme na jedno koleso, a to je vlastne kruh, že? Kruh, to je 

Pí Er na druhú. Pí je konštanta, tu zanedbáme a zostalo nám Er na druhú, 

čo je štvorec. A čo robí štvorec keď sa otáča? Drnčí!!!“ 

*** 
  Prečo si matematici zamieňajú Vianoce a Halloween? Pretože 10.

Oct 31 = Dec 25. 

Mgr. Katarína Hrnčárová 
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