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kých zúčastnených. Kresby vznikli rukami našich žiakov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa  podieľali na tvorbe  časopisu. 

Editoriál 

Zdravím všetkých čitateľov Nevädzky ! 

Prvý štvrťrok v škole máme takmer za sebou, tak snáď 

sa vám podarilo nachytať nejaké lepšie známky a tešíte 

sa na predvianočné obdobie. Verím, že toto číslo nájde 

svojich čitateľov a podnieti aj nových prispievateľov 

k napísaniu pútavých informácií z nášho školského živo-

ta. Nájdete nás aj na facebooku. 

Tomáš Duľa 

(za redakčný tím) 
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Úcta k starším 
  

 

             Jeseň je  obdobím väčšinou pochmúr-

nym ale aj krásnym. Tie nádherné farby lis-

tov, celé lesy sú posiate farbami, popadané 

listy na chodníkoch. Taký krásny je  mesiac 

október. 

 Je to mesiac, v ktorý by sme sa mali venovať 

svojim najstarším ale i najmúdrejším. Zaslú-

žia si našu pozornosť, naše milé slová, našu 

pomoc a láskavosť. Niekedy je ťažké ich po-

čúvať,  lebo na všetko majú svoj zvláštny ná-

zor, ktorý sa nám zdá zastaraný. Ale treba 

ich počúvať, zobrať si ich rady k srdcu, pred-

sa sú tu už dlhšie ako my.  Veď predsa kaž-

dý miluje babky, ktoré pečú výborné koláče 

a starých otcov, ktorí rozprávajú príbehy 

z ich mladých čias. Je pekné im len tak 

z času na čas povedať: „Ďakujem, že tu  pre 

mňa ste.“ 

 

 

Starí ľudia nám dávajú iný pohľad 

na vec. Odovzdávajú nám skúsenos-

ti,ktoré nabrali počas života . Aj keď to ne-

vidíme, alebo nechceme vidieť,  sú múd-

rejší než my a chcú nám pomôcť, aby 

sme sa v našom živote nestratili.  

     Myslím, že im patrí veľká úcta a vďaka 

za to, čo nám dávajú a za to ak sú, aj keď 

sú niekedy ufrflaní a mrzutí ale to asi patrí 

k starobe. Kto vie, kde my budeme v ich 

veku? 

 
                                                  (Carmen)
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Zo života školy 
 

Konferencia Mladý líder 2017 

V dňoch 19. - 22. 09. 2017 sa naši traja 

žiaci zo 4.A zúčastnili celoslovenskej 

konferencie JA Mladý líder, ktorá je ur-

čená pre najúspešnejších študentov 

vzdelávacích programov JA Slovensko. 

Tento rok sa tejto konferencie zúčastnili  

žiaci: Roberta Matúšová, Simona Skla-

daná a Patrik Mikóczi. 

Počas štyroch dní objavovali v Be-

lušských Slatinách tajomstvá úspeš-

ného líderstva prostredníctvom inter-

aktívnych workshopov, indoor a out-

door aktivít. Riešili výzory reálnej 

spoločnosti, okúsili krížový manaž-

ment, mali možnosť spoznať nových 

ľudí a užiť si s nimi kopec zábavy. 
                                              (Aniss) 
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JA INNOVATION CAMP  

BRNO 2017 

Dňa 18.10.2017 sa uskutočnila súťaž 

JA Citi Innovation Camp v Brne, kto-

rej sa zúčastnili žiaci z III. A Paulína 

Surovcová, Eva Dhin Thi, Filip Du-

lin, Dáša Harvanová a Eva Szépo-

vá a Ľubica Kubíková z III. B. 

 

 

 

 

Žiaci boli pomiešaní do 18 súťažných tí-

mov, takže museli riešiť úlohy s nezná-

mymi rovesníkmi z Čiech a Slovenska. 

 Na prvom mieste tohtoročnej súťaže 

sa umiestnila Paulínka Surovcová so 

svojím tímom a 2. miesto obsadil tím so 

žiačkou Evičkou Dhin Thi. 

                                         (Aniss) 

Účastníci akcie :)  
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GREEN DAY 

Slovenská rada pre zelené budo-

vy pripravila  Týždeň zelených budov na 

Slovensku. Tohtoročné heslo „Zdravé bu-

dovy – kvalitné prostredie“ malo zelenú 

od 25. septembra. V posledný deň podu-

jatia prebiehal Green Day: 4. ročník zá-

bavno-náučného dňa pre študentov stred-

ných škôl. Miestom konania bol  Fresh 

Market Rožňavská 1a, Bratislava. Naši 

žiaci sa zúčastnili  workshopu Green 

Day spojeného s prednáškami o životnom 

prostredí a súťažou. Šťastena  priala 

II.A  a trieda získala čističku vzduchu.  

Blahoželáme  
                                                    (Koci)
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PRVÁCI 
 

ZA HRANICAMI 

SEEGROTTE 
Naša prvá zastávka bola prehliadka jazer-

nej jaskyne Seegrotte. Bolo tam veľmi pek-

ne. Išli sme dlhým tunelom. Pri premiestňo-

vaní v tuneli sme videli miesta, kde sa ťaži-

lo, kde väznili otrokov, aké nástroje sa pou-

žívali na spracovanie nerastných surovín a 

aké zvieratá používali na vývoz materiálu z 

bane. Potom sme odbočili do miestnosti, 

kde uctievali Pánu Máriu. Následne sme sa 

dostali do podzemného hangáru, kde navr-

hovali nové nemecké letecké prototypy. Po-

tom sme odbočili doľava. Chodba nás do-

viedla k jazeru.  Tam bola naša posledná 

zastávka . 

LAXENBURG 
Naša druhá zastávka bola prehliadka zá-

hrad Laxenburgu a zámku Franzesnurg, 

ktorý je postavený uprostred umelého ostro-

va. Na zámok sme sa dostali plavbou na 

kompe. Mali sme tam rozchod cca 30 min.  

Exkurzia pokračovala návštevou čokoládov-

ne Hauswirth. 

 

 

 

HAUSWIRHT  
Najskôr sme išli do miestnosti, kde nám 

premietli film, ako prebieha výroba čokolá-

dy. Potom sme sa premiestnili do fabriky 

na výrobu čokolády. Postupne sme pre-

chádzali miestnosťami, ktoré boli uprave-

ne tak, aby každá miestnosť spĺňala svoj 

účel na zhotovenie celkového výrobku a 

dobre prezentovanie postupnej výrobe. 

Exkurziu sme ukončili v podnikovej pre-

dajni Csoko-Csárde, kde sme mohli zakú-

piť a ochutnať ich výrobky. 
(Roman) 
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SAV 

Výpočtové stredisko 
Slovenskej akadémie vied 

 
Exkurzie sa zúčastnili všetky triedy prvého 
ročníka. 
 
Plusy 
Bola zaujímavá z hľadiska histórie vysoko-
výkonných výpočtových technik, počítačo-
vých sietí, sieťových služieb a  informač-
ných systémov. Mohli sme vidieť super po-
čítač Aurel, ktorý stál 10 miliónov eur. 
 
Mínusy   
Dlhá cesta smerom na VS SAV. 
(Roman) 
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Prváci v Mestskej knižnici 

20. septembra  naša trieda bola na 

exkurzii v Mestskej knižnici 

v Bratislave. Keďže sme sa už spo-

znali, nikto sa cestou tam nenudil. 

V okamihu, ako sme dorazili na  zas-

távku Kapucínska, naše triedne mi-

lovníčky jedla zaujali fornety. Fornety 

voňali ale knižnica čakala.  

 

Po príchode do knižnice  sa nás ujala 

milá pani, ktorá mala s nami veľkú 

trpezlivosť. Prečo? Isté nemenované 

osoby z našej triedy začali trpieť ne-

zastaviteľnými a absolútne neovláda-

teľnými záchvatmi smiechu. Všetky 

pokusy ukľudniť sa pri policiach 

s knihami boli márne. Ich smiech bol 

s nami v každej časti knižnice. Chala-

ni neutíchli ani vtedy,  keď našej 

sprievodkyni odovzdávali ružu. Ružu 

darovali na znak toho, že ich to mrzí. 

To sa už aj ona smiala s nimi. Náv-

števa knižnice bola zaujímavá, do-

zvedeli sme sa, na akých miestach 

môžeme nájsť materiály potrebné pri 

štúdiu.  

                            (Nelly Csáderová  I.A) 
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Založme si záložky   

Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave už tradične vyhlásila pro-
jekt Záložka do knihy spája slovenské 
školy. V tomto školskom roku  sa do 
projektu zapojili všetci prváci. Koordi-
nátorkou akcie bola Mgr. Jarmila 
Franková. Záložky si žiaci  vymenili 
s Obchodnou akadé-miou v Seredi. 
Najkrajšie z nich zdobia vestibul našej 
školy.  

                                         (Silvia a Koci) 
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DRUHÁCI 

Viedeň trochu inak 

20. októbra 2017 sme boli na zau-

jímavej exkurzii. Navštívili sme vieden-

ské mesto v meste –  centrum Organi-

zácie Spojených národov.  Viedenské 

OSN je celosvetovým centrom zamera-

ným na oblasti od jadrových technoló-

gií cez odzbrojovanie a vesmírne sate-

lity až po boj proti nadnárodnému orga-

nizovanému zločinu. Počas prehliadky 

sme mali  možnosť vidieť aktuálne vý-

stavy,  nazreli sme  do konferenčných 

miestností, kde sa všetko deje. 

Po hodine strávenej v UNO City 

sme sa presunuli do historického cen-

tra Viedne. Naše prvé kroky viedli na 

pôdu Viedenskej univerzity. V tejto vý-

znamnej inštitúcii  pôsobili aj mnohí 

naši rodáci – národní dejatelia . Mies-

tom stretávania profesorov a študentov 

je  až do súčasnosti veľmi pekný prie-

stranný arkádový dvor s bustami učen-

cov. Najmenej tretina predstavuje pro-

fesorov z Čiech, Moravy. Pri prechádz-

ke sme objavili  aj tých, ktorí pochá-

dzali zo Slovenska. My sme sa zastavi-

li pri reliéfe Jána Kollára. Pripomenuli 

sme si jeho myšlienku všeslovanskej 

vzájomnosti – odrecitovali sme časť 

jeho Předzpěvu. Kollárovmu reliéfu po-

zerá z vedľajšieho priestoru  do oči tvár 

Karola Kuzmányho, ktorý  prednášal 

na evanjelickej teologickej fakulte Uni-

verzity vo Viedni. Po dotyku s históriou 

sme obdivovali modernú Viedeň.  

Za vynikajúcu akciu ďakujeme 

Mgr. Jarmile Frankovej, ktorá exkurziu 

zorganizovala.  

(Tomáš) 
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TRETIACI 

Príbeh jedného domu 

Dňa 24. 10. 2017 sa   III.A vybrala na  návštevu do Mest-
skej knižnice. Zážitok! Kontakt s pamätníkmi a ich príbe-
hmi. Zážitkový workshop nám odhalil príbeh domu, 
v ktorom dnes sídli knižnica.  Vychádzka do histórie, zoz-
námenie sa s osudmi obyvateľov domu na Kapucínskej 3, 
rodinná pohoda a emotívne zá-žitky nám otvorili zamknuté 
dvere do minulosti. 
                                                                     (Tomáš) 
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Medzitriedny florbalový turnaj 
na Nevädzke 

Žiaci každého ročníka si zmerali svo-

je sily na medzinárodnom florbalo-

vom turnaji, ktorý sa konal v rámci 

Európskeho týždňa športu. Tento rok 

mali na hokejkách zlato naši prváci, 

ktorí porazili aj tých najstarších spolu-

žiakov. Všetkým zúčastneným patrí 

veľká gratulácia. 
                                    (Silvia)

 

Výsledky turnaja : 

1. miesto – I. C 

2. miesto – III. C 

3 miesto – IV. B 

Športové úspechy 
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Sme prví vo futsale! 

Naša škola zaznamenala 

skvelý úspech na športo-

vom poli. Postarali sa o to 

naši futsaloví reprezen-

tanti, ktorí počas dvoch 

dní 4.-5. októbra 2017 

úspešne zabojovali 

o postup do krajského 

kola vo futsale. To, že 

máme nesmierne šikov-

ných študentov už vie-

me. Teraz nám to opäť 

raz potvrdili prvým mies-

tom 

 

 

v okresnom kole futsalu, 

kde im konkurovalo až 9 

škôl. A kto sa stal najlep-

ším hráčom celého turna-

ja? No predsa náš kapi-

tán Dominik Daniš (IV. B). 

 

 

Tiež nemôžme zabudnúť 

na zvyšnú jedenástku. Tu 

ju máme: Igor Škereň (IV. 

B), Patrik Sekot (III. 

B), Andrej Schrek 

a Andrej Vítek (II. B), 

Rasťo Jendruš (I. B), Do-

minik Tanglmayer (I. A), 

Anis a Sabris Kouhenov-

ci, Marek Mráz, Adam 

Rybár a Marián Imriška 

(všetci I.C). Blahoželáme 

chlapci a držíme palce 

v ďalšom kole! 
(Silvia) 
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Študentský parlament 

TRIEDA MENO 

1.A 
Fišerová  Michaela 

Raffayová Nicol 
Berki Marco 

1.B Chvalovský Roman 
Kišoň Ján 

1.C 
Vlašicová Dominika 

Kouhen Sabri 

2.A 
Alievska Alejna 

Kubicová Katarína 
Brestovská Kristína 

2.B 
Kubešová Sofia 
Keselá Zuzana 

2.C 
Valentová Simona 

Hronec Samuel 

3.A 
Šuleková Amanda 
Kišoňová Andrea 

Duľa Tomáš 

3.B 
Gažová Patra 

Lakyová Alexandra 

3.C 
Hanpvá Airélia 
Kouhen Samur 

4.A 
Fazekašová Adriana 

Jančárová Slávka 

4.B 
Ritomská Simona 

Brídziková Barbora 

4.C 
Bajaková Lucia 
Sikora Xenia 
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Zo zákona vyplýva povinnosť mať na každej strednej škole študentskú radu, 

parlament... A niečo také sa nachádza aj na našej škole, funguje len to možno 

niekomu nie je ani trochu známe! Parlament sa zodpovedá vedeniu školy, ale 

v niektorých prípadoch môže konať aj podľa vlastného úsudku, a presadzovať 

tak demokratický spôsob prejavovania názorov v modernej škole. Za cenné rady 

vďačíme Ing, Renáte Zmajkovičovej. 

 

Študentský parlament pod vedením Xenie Sikory zo IV. C zorganizoval u nás vo 

štvrtok 26. 10. 2017 malú generálku pred veľkými voľbami do VÚC.  

Pripravované akcie: Mikuláš, Imatrikulácia. 

                                                                                                       (Roman) 
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V našej triede niektorí žiaci instant-

ne meškajú ( II. C)  

 

Motívy starovekej sumerskej litera-

túry sa  objavujú aj... u Ľudovíta 

Štúra. (I. B) 

 

Báseň v próze = prózovitá báseň. 

(III.A) 

Laboratórna poézia (automatický 

text) vznikala v laboratóriách v čase 

2. svetovej vojny. (IV. A) 

Pieseň piesní ...tvoje lo-

no je hŕbou pšeni-

ce...Hm, asi kysne.  

(IV. B) 

Niečo z lavice 

Ilustrácie  Katarína Maturová 
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Kaligramy z  III. C 

Mená autorov v redakcii :) 
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