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Milí čitatelia Multipasu,

dovoľte   mi   predstaviť   vám   pri   príležitosti   nového
školského roka nové číslo nášho školského časopisu.
Verím,   že   sme   si   všetci   cez   prázdniny   dostatočne
oddýchli a že sme sa už preladili na pracovnú vlnu.
Bude   to   určite   veľmi   dôležité   pre   absolvovanie
ďalšieho ročníka. V mene redakčnej rady verím, že
počas si štúdia príjemne zrelaxujete aj pri čítaní Multipasu.

Tentoraz sme si pre vás nachystali rôzne zaujímavosti zo školského i mimoškolského
života, pričom sme sa snažili byť výnimočnými aktualitou noviniek. Veríme, že sa vám
budú   príjemne   čítať   zaujímavé   články,   ktoré   sú   viac   alebo   menej   previazané   s
predmetmi,  ktoré   sa sami učíme na škole.  Z  oblasti  dejepisnoprírodovednej  máme
pripravený článok s názvom Zaujímavosti alebo Čo sme ešte nevedeli o Slovensku, v
ktorom sa o.i. dozviete i to, čo ste o svojej krajine možno ani len netušili.

Nájdete tu aj zaujímavé postrehy vo forme otvoreného listu určeného nášmu pánovi
riaditeľovi   od  našich  žiakov a  ďalšie   rôznorodé  články zamerané  na  naozaj  širokú
škálu záujmov našich študentov. Všetci, ktorí sme sa na tvorbe podieľali, dúfame, že
sa vám bude toto vydanie páčiť a že vo vás vzbudí nápad, zamyslenie alebo čo i len
úsmev. V každom prípade budeme radi, ak sa nám to ako redakcii podarí. Neostáva mi
teda nič iné, ako ukončiť tento príhovor a ponúknuť vás obsahom, ktorý nájdete hneď
pod mojím článkom. Želám príjemné čítanie.

Sebi Sokolský
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Milí čitatelia Multipasu!

Prvé tri mesiace v novom školskom roku

2016/2017  máme  za  sebou.  V septembri  sme

stáli pred novými výzvami a teraz je ten správny

čas k ich zodpovednému pristupovaniu.  

Tento  školský  rok  bude  však  oproti

predchádzajúcim  rokom  čímsi  výnimočný.

Zavŕši sa ním 50 rokov samostatnej histórie SPŠ

elektrotechnickej  v Košiciach,  ktorá  ako

samostatná  elektrotechnická  priemyslovka

otvorila prvýkrát svoje brány 1.9.1967. O to viac

si preto želám, aby bol pre každého z takmer 728 žiakov v 25 triedach maturitných študijných

odborov a 71 žiakov v ďalších troch triedach pomaturitného duálneho vyššieho odborného

štúdia, ktoré naša škola realizuje v spolupráci s firmou T-Systems Slovakia, úspešný a plný

radosti. 

Osobitne to želám žiakom prvého ročníka. Práve vy, milí prváci, sa postupne stávate

súčasťou kolektívu vo vašej triede i súčasťou celej našej školy. Chceme, aby ste sa na nej cítili

dobre, aby vám pomohla získať potrebné vedomosti a zručnosti využiteľné vo vašom ďalšom

živote.

Nový začiatok pocítia aj študenti duálneho pomaturitného štúdia. Aj keď ste si pred

časom mnohí mysleli, že školské časy sú už pre vás nenávratne preč, opak je skutočnosťou.

Verím,  že  toto  štúdium  bude  dokonalou  odbornou  prípravou  pre  Vaše  budúce  povolanie

v oblasti počítačových systémov a že vám uľahčí prechod do nového zamestnania.

Našim  maturantom  želám  úspešné  ukončenie  stredoškolského  štúdia  a  dúfam,  že

náročnosť štúdia v maturitnom ročníku zvládnu bez problémov. 

Verím, že naše úspechy sa budú spájať s aktivitami Centra odborného vzdelávania pre

automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie, ktoré je jedným z desiatich centier v

Košickom  kraji.  Pokračovať  budeme  aj  v  spolupráci  s našimi  zahraničnými  partnermi

v Česku, Slovinsku a Litve v rámci programu Erasmus+.
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Nové príležitosti vám už prináša množstvo rôznorodých súťaží a aktivít, do ktorých sa

naša škola už tradične zapája. Tešíme sa každému úspechu, ktorý v nich dosiahnete či už na

miestnej, regionálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. 

    Na  záver  vám  chcem  popriať  veľa  pozitívnej  energie,  pevné  zdravie,  radosť,  osobnú

spokojnosť  a  naplnenie  všetkých  ambícií.  Prežime  spolu  aj  tento školský  rok zdraví

a spokojní.  Želám  nám  všetkým  spoločne  mnoho  úspechov  a pozitívnych  zážitkov,  veľa

zdravia, síl a entuziazmu na ceste za vzdelaním a  keďže sa blížia Vianoce, tak vám želám aj

ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

Ing. Štefan Krištín
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Týždeň na škole v znamení dobrovoľníctva

Septembrový týždeň sa aj na našej škole
niesol   v   znamení   dobrovoľníctva.   Z
ponúkaných aktivít si naši žiaci vybrali
školenie prvej pomoci v Červenom kríži,
kde sa im podarilo získať aj certifikát. V
piatok   prebehli   na   našej   škole
workshopy so zástupcom dobrovoľníkov
z   Dobrovoľníckeho   centra   Košického
kraja.   Našim   žiakom   predstavil
možnosti   zapojenia   sa   do   ich   aktivít,
spoločne sa zamysleli nad tým, čo táto
práca   prináša   spoločnosti   a   čo
samotným aktivistom.   

RR

Hovorili   sme   s   podpredsedom   Európskej   komisie   pánom
Marošom Šefčovičom

Dňa  19.  septembra  2016  sa  študenti  2.  a  3.
ročníka našej školy v rámci projektu Euroscola
2017  zúčastnili  videohovoru  s  podpredsedom
Európskej  komisie  pánom  Marošom
Šefčovičom, ktorý  si  aj  napriek  svojmu
bohatému pracovnému programu našiel čas pre
mladých.  Naši  študenti  tak  dostali  jedinečnú
šancu  dozvedieť  sa  viac  o  fungovaní
Energetickej  únie,  ako  vyzerajú  rokovania  s
dodávateľmi  plynu  v  rámci  projektu  Nord
Stream 2,ako Európska komisia bojuje proti
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 odlesňovaniu  a  zhoršovaniu  kvality  lesa  pri
zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity. Pán
Maroš Šefčovič taktiež prezradil, ako sa dostal k
práci  diplomata  a  koľko  členov  má  jeho
mnohonárodnostný tím.

RR
Záznam si môžete pozrieť na 
https://www.youtube.com/watch?
v=1Ljpvnz5tS0&feature=youtu.be

8.ročník festivalu „Mosty bez bariér“ 
Stredná priemyselná  škola  elektrotechnická  sa  zúčastnila  7.
ročníku  festivalu  tvorivosti  a spolupráce  zdravotne
znevýhodnených  a  zdravých  detí  „Mosty  bez  bariér“,
ktorý sa uskutočnil  17. 09. 2016  v areáli  Strednej odbornej
školy  J.  Majlátha  v Pribeníku  pod  záštitou  Košického
samosprávneho kraja.  Ústrednou myšlienkou podujatia  bolo
vzájomné  spoznávanie  sa  a  prezentácia  znevýhodnených  a
zdravých mladých ľudí. 

Naša škola prispela do programu samostatnou expozíciou vo
vlastnom  stánku.  Fotky  nám
poskytol Ing. M. Kurej.
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Krajský festival vedy a techniky Amavet 2016

Festival   vedy   a techniky   sa   konal   13.10.2016   na   pôde   PrFUPJŠ   v Košiciach.
Zúčastnilo   sa   na   ňom   celkovo   102   žiakov   základných   a stredných   škôl,   ktorí
prezentovali 69 projektov v 10 súťažných kategóriách.

Našu   školu   úspešne   prezentovali   žiaci  Martin   Széki   a   Matúš   Vojtek   z III.D
v kategórií   Elektrina   a mechanika.   Žiaci  Martin   Petriga   z IV.D   a Branislav
Genčúr  z IV.C  úspešne  prezentovali   svoju  prácu  v kategórií  Energia  a   transport.

Poslední dvaja menovaní postúpili do celoštátneho kola.

Všetkým   ďakujeme   za   úspešnú   reprezentáciu   školy   a Martinovi   Petrigovi
a Branislavovi Genčúrovi prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole.

Ing. Anna Knutelská

Medzinárodný veľtrh v Brne

Dňa 6.10.2016 – 8.10.2016 sa študenti našej školy zúčastnili

odborno – náučnej exkurzie v Brne.

Medzinárodný strojárenský veľtrh v Brne je najvýznamnejší
veľtrh v strednej Európe s účasťou 13

viac  ako  1 500  vystavovateľov a 80 000  návštevníkov.
Hlavnou  témou  MSV  bola  priemyselná  automatizácia.
Okrem toho tam boli zastúpené odbory:

• Strojársvo, elektrotechnika a obrábacia technika

• Hydraulika, pneumatika

• Energetika a silnoprúdová elektrotechnika

• Ekotechnika

• Výskum,  vývoj,  transfer  technológií,  finančné

služby......... 

Zúčastnili  sme  sa  odbornej  exkurzie  vo  firme  TRUMPF
Slovensko.  Videli  sme  inovácie  v 2D  rezaní  laserom,
popisovacie lasery, moderné ohýbačky plechov.  
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Druhý  deň  sme  navštívili  okres  Blansko  a pozreli  sme  si
krásnu  Punkevní  jaskyňu  a priepasť  Macocha:   súčasťou
tohto  výletu  bola  plavba  na  loďkách  v jaskyni  a jazda
vláčikom a lanovkou na vrch priepasti Macocha.

Tiež sme navštívili protiatómový kryt 10 Z –bunker : 10-Z je
kódové označenie asi najutajovanejšieho brnenského krytu z
doby komunizmu pre predstaviteľov mesta a kraja. Vznikol v
dobe  nacizmu  ako  úkryt  pred  americkým  a  sovietskym
bombardovaním Brna.

 Ing. Jaroslava Richterová, Ing. Marta Grenová

Výmenný pobyt žiakov 

Od  01.10.  do  07.10.  2016  navštívi  našu  školu  16
nemeckých žiakov a dvaja učitelia z Weißenburgu in
Bay  z Werner-von-Siemens-Gymnázia. Žiaci  boli
ubytovaní  v hosťovských  rodinách  u  našich  žiakov.
Akcie sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka.

V spolupráci  s rodičmi  sme  pripravili  na  spoločný
týždeň bohatý  program.  Našim priateľom sme ukázali
kultúrne  pamiatky  Košíc,  navštívili  sme  divadelné
predstavenie,  zorganizovali  zaujímavé  exkurzie.
Hosťom sme predstavili Košice a kúsok nášho krásneho
Slovenska, našu školu. Zároveň sme sa snažili priblížiť
im  život  v slovenskej  rodine.  Nemeckí  žiaci  sa  už
tradične tešili na Vysoké Tatry.

Cieľom  návštevy  nebola  len  kultúrna  výmena,  ale
prispela aj k zdokonaľovaniu sa v cudzom jazyku. Naši
žiaci  získali  priateľov  v zahraničí,  s ktorými  môžu
naďalej udržiavať kontakt.

My navštívime Gymnázium vo Weißenburgu v máji 
2017.

Mgr. Eva Dittelová
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Medzinárodný deň školských knižníc, ktorého 12. ročník vyhlásila Slovenská pedagogická
knižnica už tradične na štvrtý októbrový pondelok, sa podarilo zrealizovať aj v našej škole. Tento

rok sme mali také malé výročie – 5. ročník. 

24. október 2016 -  bol dňom, na ktorý sa tešili  všetci
žiaci:  prváci,  pre  ktorých  toto  podujatie  organizujeme
primárne, druháci, ktorí sa v tomto ročníku venovali sci-
fi literatúre a tradične žiaci vyšších ročníkov, ktorí nám
pomáhali  s  organizáciou  podujatia.  Spolu  takmer  360
žiakov,  z ktorých mnohí ani nevedeli, že sme pre našu
knižnicu našli nové priestory v školskom internáte, ktoré
im  postupne  skrášľujeme  a  sú  im  k  dispozícií  počas
celého dňa. 

Ciele podujatia : 
zábavnou nenásilnou formou 
- spropagovať medzi žiakmi Medzinárodný deň školských knižníc, 

- informovať o publikáciách školskej knižnice, 

- pritiahnuť ich pozornosť k čítaniu, 

- spropagovať medzi žiakmi život v Európskej únii, jej možné smerovanie, úspechy i problémy, 

- posilniť medzi žiakmi verejnú debatu o Európe, 

- informovať o predsedníctve SR v Rade EÚ, 

- naučiť žiakov pracovať s rôznorodými informačnými zdrojmi. 

Priebeh podujatia : 
Aj napriek tomu, že sme našu školskú knižnicu presťahovali do väčších priestorov, pri tak veľkom
počte žiakov sme podujatie rozdelili takto: dve sekcie sme realizovali v priestoroch spoločenskej
miestnosti  školy,  jedna  sekcia  v  učebni  a  tá  najzaujímavejšia  bola  v  samotnej  knižnici.  Každú
vyučovaciu hodinu jedna prvácka trieda rozdelená do 3 skupín a jedna druhácka trieda pracovala na
plnení úloh v sekciách: 
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1. Krásna literatúra 

2. Cudzojazyčná literatúra a slovníky. 

3. Slovensko na čele Európskej Únie. 

4. Sci-fi literatúra 

V každej  triede sa všetky 3 skupiny žiakov v priebehu
hodiny vystriedali na každom stanovišti.  
V sekcii krásna literatúra žiaci vyšších ročníkov začali 
motivačným rozhovorom, v ktorom pomocou 
nasledovných otázok zisťovali, či ich mladší spolužiaci: 
Čítajú knihy? 

Kedy a čo čítali 

naposledy? 

Ak nie, prečo nečítajú? 

Kedy by čítali? Ak by ... 

Prečo sa oplatí čítať knihy? 

Prečo ľudia stále radi čítajú? 

Čo mi dáva čítanie?

Aké má výhody kniha pred filmovou verziou? 

Knihy vs. PC. hry – vzťah medzi nimi. 

Nasledovalo čítanie s predpovedaním pokračovania príbehu: 
Žiaci – mentori samostatne čítali úryvok vybraného textu - príbeh zo svojej obľúbenej knihy. Po
prečítaní krátkej epizódy ostatní žiaci - prváci predpovedali ďalší vývoj príbehu, vymýšľali rozličné
role pre postavy z kníh, čím si vytvárali samostatné príbehy. 
Veľmi  zaujímavou aktivitou bol  text  s  pomiešanými vetami.  Žiaci  dostali  text,  v  ktorom boli

poprehadzované  vety.  Ich  úlohou  bolo  zoradiť  vety  podľa  zmyslu,  logickej  postupnosti.

Samozrejme si správnosť svojich autorských úspechov overili prečítaním pôvodného textu.

Sekcia cudzojazyčnej literatúry a slovníkov 
Žiaci  v  dvoch  podskupinách  mali  pridelené  všetky  typy  slovníkov:  cudzojazyčné  prekladové
slovníky, výkladové, synonymický, frazeologický slovník, slovník cudzích slov, ... 
Ich  spoločnou  úlohou  bolo  čo  najskôr  vyplniť  krížovku,  ktorej  obsahom boli  rôzne  slovenské
výrazy.  Tieto  pomocou  slovníkov  a  samozrejme  aj  využitím  modernej  technológie  v  podobe
tabletov, mali preložiť do požadovaného tvaru a odhaliť, čo je ukryté v tajničke. 

Sekcia „Slovensko na čele Európskej Únie“ 
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V tejto sekciI sa žiaci mohli oboznámiť s históriou Európskej únie, zaujímavosťami týkajúcimi sa
súčasného  života  v  EÚ,  možnosťami  štúdia  či  zamestnania  mladých  ľudí  a  historicky  prvým
predsedníctvom Slovenska  v  Rade  EÚ.  Diskusia  bola  veľmi  bohatá,  keďže  žiaci  mali  čerstvé
informácie zo stretnutia s poslankyňou Európskeho parlamentu pani Monikou Smolkovou, ktorá do
našej školy zavítala pred týždňom. 
Súčasťou  diskusie  v  tomto  stanovišti  boli  aj  kvízy  o  významných  osobnostiach  EÚ,  jej
dominantách,  lúštenie  názvov  hlavných  miest  pomocou  rébusov,  ktoré  napínavou,  ale  hlavne
vtipnou formou informovali žiakov o súčasnosti a budúcnosti Európy.

Sci-fi literatúra 
Novinkou, ktorú sme zrealizovali na podnet žiakov
druhého ročníka, bola sekcia  sci-fi literatúra. Títo
sa  rozhodli  analyzovať  knihu  Marťan  autora
Andyho Weira a súčasne diskutovať o tom, aký je
rozdiel  medzi  pozretím filmu,  ktorý v posledných
dňoch väčšina žiakov videla a prečítaním si knihy.
Táto kniha bola zvolená cielene, vzhľadom na to, že
zdôrazňuje  nenahraditeľný  význam vedomosti  pre
život  človeka  či  Marťana.  Výsledok  nás  milo
prekvapil,  pretože  práve  toto  porovnávanie
vyzdvihlo prednosti knihy oproti filmu.

Ing. Marta Greňová

Deň školských knižníc 24. 10. 2016, spätné väzby 

1) "Veľmi sa mi to páčilo, obzvlášť súťaž s vyhľadávaním prekladu slov v slovníkoch. Taktiež bolo 
zaujímavé porozprávať sa so staršími spolužiakmi o našom obľúbenom žánri kníh." 

-Pavel 

2) "Všetky stanovištia boli zaujímavé. Zaujímavá bola práca so slovníkmi, kde sme vyhľadávali 
slová v cudzích jazykoch. Zaujímavé boli aj tie ďalšie stanovištia, kde sme si overovali vedomosti o 
slávnych osobách. Na 3. stanovišti sme rozvinuli debatu o knihách "povinného čítania" a o ich 
výbere. Páčilo sa mi porovnávanie kníh s filmami". 

-Branislav 

3) !Včera som sa dozvedel, že na škole máme knižnicu. Naši starší spolužiaci boli milí a priateľskí. 
Keď sme mali úlohu nájsť cudzie slová v slovníkoch alebo na internete, tak tím, ktorý prvý našiel 
všetky cudzie slová, ich hľadal v klasických slovníkoch. Takže som zistil, že niekedy je dobré hľadať 
informácie aj v knihách, nielen na internete." 

-Pavol 
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4) "Bolo to super! Len sme na to mali málo času." 
-Tomáš 

5) "Páčilo sa mi hlavne lúštenie krížovky pomocou 
slovníkov a internetu. V knižnici sme sa rozprávali o 
našom vzťahu k čítaniu, čo bolo dobre. Bolo fajn, že 
sme dostali aj cukríky." 

-Filip 

6) "Bolo to skvelé, hlavne pohodová komunikácia so 
staršími spolužiakmi o knihách..." 

-Dávid 

7) Bolo to dobré, pretože doteraz som slovník nepoužíval. Na základnej škole sme túto akciu nemali 
a som rád, že aspoň teraz som to zažil. Tiež sa mi páčila prezentácia o EÚ a aktivity o nej. Stále 
som si myslel, že knihy sú len stratou času, peňazí a sú nudné, ale zmenil som názor. A keď ľudia 
hovoria, že si chcú a idú oddýchnuť, tak by mali urobiť len jednu vec: zobrať knihu do rúk a čítať. 

-Si. 

8) "Dobrá akcia. Práca s tabletmi bola fajn. Tiež dobrá debata o Marťanovi." 
-Oliver

9) "Včerajšia akcia bola super. Dozvedeli sme sa mnohé nové veci o Európskej únii. Rozprávali sme
sa aj o čítaní, výhodách klasických kníh, ale aj o elektronických. Skúsili sme si porovnať 
vyhľadávanie slov v rôznych slovníkoch a na internete. " 

-Sebastián 

10) "Najviac sa mi páčilo v knižnici. Boli tam s nami starší žiaci, ktorí sa s nami rozprávali o 
knihách a filmoch. Bola tam fajn atmosféra. Na ďalších stanovištiach sme pracovali v skupinách so
slovníkmi a tabletmi. Celá akcia sa mi páčila a rád sa jej zúčastním aj nabudúce." 

-Alexander

11) „Páčila sa mi celá akcia, ale najviac to, keď sme porovnávali knižné slovníky s tabletmi a ja 
som mal možnosť pracovať naraz s takým množstvom slovníkov." 

-Michal 
12) „Podujatie sa mi veľmi páčilo. Bolo to dobre zorganizované a žiaci aj učitelia vedeli, čo presne
 nm chcú povedať. Bola s nimi sranda. Veľmi oceňujem rozšírenie Dňa knižníc aj pre nás druhákov, 
nakoľko opäť to v nás prebudilo záujem niečo pekné si prečítať. 

-Daniel
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26. októbra 2016 sa deviataci mohli na našej škole oboznámiť s tým, čo sa na SPŠE
vôbec učí, kde sa to učí a ako sa to učí.  Okrem zoznámenia sa so študijnými odbormi si
mohli   popočúvať   zaujímavé   prednášky   o škole   v spoločenskej   miestnosti,   pozrieť
laboratóriá, učebne, zasúťažiť si a porozprávať sa s našimi študentmi. 
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Naši aktívni žiaci čakajúci na 
príchod deviatakov

Deviataci si vypočuli prednášku pána 
riaditeľa nielen o študijných odboroch

 Okrem iného si pozreli aj ovládanie 

pneumatických obvodov pomocou 

stlačeného vzduchu

„Športuchtivý“ deviataci si prišli na svoje aj v telocvični, kde prebiehal krúžok p. Študencovej

Práca na tabletoch bola rovnako 

atraktívna

Princíp termoelektrického generátora vysvetloval Maťo Petria

Športuchtivý si mohli pozrieť 
krúžok p. Študencovej 



Keď je elégia žalospev, óda je potom radospev.

U: Povedz príklad na správu

Ž: Včera vybuchlo auto.

U: Povedz príklad na oznam

Ž: Zajtra vybuchne auto. 

Ž: (vety na prechodník) Písajúc list som si robil desiatu

U: Určite písajúc?

Ž: Tak čítajúc

U: Povedz tri slová, v ktorých je ä...No, čo má kôň?    

Ž: Bábätko?

U: Prečo je Juraj Jánošík označovaný ako národný hrdina?

Ž: Pretože má volania za 2 centy

Margita Figuli napísala Tri gaštanové listy.

„Kde gazdiná korheľkyňa, tam je prázdna kuchyňa.“(H.Gavlovič)
U: Kto je korheľkyňa?
Ž: Netuším
U: No, zvyčajne má červený nos...
Ž: Klaun?

U: Aké máme nárečia?
Ž: Také u nás a potom okolo BA, ale to je už kapitola sama o sebe.

Barok všetko tam bolo také hala bala...

Presne viem, čo chcete odo mňa, ale neviem to.
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U: Ako sa končí dielo Sklený vrch?
Ž: Dobre.
U: A čo sa stalo s hlavnou postavou?
Ž: Zomrela.

U: Viete vymenovať štýly?
Ž: Och, Bože, ja už ani neviem, ako 
sa volám.

Holden z diela Kto chytá v žite chce 
dávať pozor na deti. Chce byť 
dozorcom.

Ž: Keď som bol v Paríži, navštívil som ten Lavor.
U: Myslíte Louvre? 

U: Vyjadruje básnik lásku priamo?
Ž: Nie, on to tak zakamufluje.

U: Povedzte nám niečo o romantizme a realizme.
Ž: Romantizmus mám rada, lebo nie som realistka.

U: O čo sa snažia politici vo svojich prejavoch?(rečnícky štýl)
Ž: Oklamať nás

U:Prečo sledujeme napr. Televízne noviny? (public.štýl)
Ž: Aby sme sa dozvedeli, kto koho zas zabil.

(Rod činný, trpný)
U: My skúšame Vás. Vy ste skúšaná. Aký je to rod?
Ž: My skúšame Vás činný. Čiže ja som tá trpná?

Ž: Môžem niečo povedať o romantizme?
U: Nech sa páči.
Ž: Radšej mám realizmus.

Autor sa prevteľuje do hlavnej postavy.

Antigona sa obesila na záveji.

Paľo z Ťapákoviec bol čistý Ťapákovec.

Gazda je vypočítavý, preto Macovi vypočíta, čo mu je dlžný.
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Prešlo už pár mesiacov a naši prváci sa postupne aklimatizovali (aspoň sa tak tvária). Pýtali sme sa
ich napríklad to, či sa im na škole páči, čo im chýba a ako vnímajú svoju triedu. Ponúkame

odpovede niekoľkých z nich.

Otázky:

1, Aká bola tvoja prvá známka a z čoho?

2, Aký je tvoj najobľúbenejší učiteľ/učiteľka?

3, Ako by si jedným slovom charakterizoval svoju triedu?

4, Čo ti na škole chýba a čo sa ti tu najviac páči?

Odpovede:

Matej,  1.A

1, 2 zo vstupného diktátu

2, Pani prof. Greňová

3, Všehochuť

4, Chýbajú mi športy a páči 

sa mi prax(pájkovanie)

Miška, 1.A

1, výpočet príkladov z ELK- 1

2, Pani učiteľka triedna

3, SPŠE

4, Veľmi mi chýba futbal na telesnej. Najviac sa mi páčia merania na ELK.
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Viki, 1.B Adam, 1.B

1, 1 z nemčiny 1, 4 z matematiky

2, Kišiday 2, Petrušová

3, dobrá 3, super

4, nič mi nechýba 4, som spokojný

Patrik, 1.C Martin, 1.C

1, 1 z dejepisu 1, 1 z dejepisu

2, Vargová 2, Pani Mešterová, najviac pochopím výklad

3, priateľská 3, Priemer

4, dievčatá, páči sa mi prístup učiteľov 4, Nepociťujem nedostatok, páči sa mi bufet

Adrián, 1.D

1, 2

2, Monika Fabiánová

3, dobrá

4, chýba mi na škole nová telocvičňa, najviac sa mi na škole páčia hodiny

Zuzana, 1.D

1, 1

2, Rostáš, Pallai

3, Zábavná

4,  Na škole sa mi páči  prístup k dievčatám. Chýba mi tu väčšia  telocvičňa a  šatňa pre
dievčatá

Adam, 1.E

1, Moja prvá známka bola 2 zo strojníctva

2, Môj najobľúbenejší učiteľ je Tóth

3, paráda
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4, nechýba tu nič a najviac sa mi páči systém školy

Teo, 1.E

1, 1 z technického kreslenia

2, Kišiday, Safko

3, elita

4, chýbajú dievčatá, páči sa mi prostredie, škola, obedy, náboženstvo

Simona, 1.F

1, Myslím, že to bola 1 z matematiky

2, Najviac pani profesorky Kopinová a Liščinská

3, Len jedným...? Úžasná

4, Páči sa mi, že učitelia sú milí a chýba..asi trochu viac lavičiek by nezaškodilo.

Daniel, 1.F

1, 1 z aplikovanej informatiky

2, pani triedna učiteľka

3, Fkaris

4, Na škole je fajn, veľa odborných predmetov, super kolektív v triede. Mohlo by tu byť viac
dievčat.
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Radi sa chválime našimi talentmi, aj keď to nie je v oblasti elektrotechniky či IT. V tejto
rubrike vás budeme informovať o našich talentovaných žiakoch i o žiakoch so zaujímavými

záľubami. 

Robert Slíž sa priučil tajomstvám výroby zvonov sám

Robert Slíž zo 4.B má nevšednú záľubu v odlievaní zvonov. Mladík z Rožňavy sa priučil
tajomstvám výroby zvonov takmer sám. Historické remeslo vyžadujúce si znalosti z rôznych
odborov je dnes pre väčšinu ľudí veľkou neznámou, napriek tomu sa mladík z Rožňavy
priučil tajomstvám výroby zvonov takmer sám.

Vieš si spomenúť, čo  ťa pritiahlo k výrobe zvonov?

Ako  takmer  vo  všetkých  prípadoch  to  bola
náhoda.  Človek  príde  do  veže  a  tam  ho  to
nejakým spôsobom uchváti. Ja som potom išiel
viac do hĺbky a začal som tie zvony aj vyrábať.
Zapáčil sa mi na nich hlavne ich zvuk. Hovorí
sa, že každý zvon je jedinečný a  živý nástroj.
Uchvátila ma aj ich história, k čomu patrí aj
objavovanie starých veží  so zvonmi.  Veľakrát
je  to  aj  adrenalín,  keďže  často  sú  tieto
priestory  v  stave,  kedy  tam  človek  nevstúpil
napríklad  aj  posledných  20  rokov.  Mnohé  z
nich sú nedotknuté miesta a dýchajú históriou.
Mal som sen, že raz si vyrobím vlastný zvon.
Ako malý som ešte nevedel, že sa tomu budem
raz venovať až do takejto miery.  Zohnal som
rôzne  potrebné  materiály  na  internete,
fotografie  z  dielní,  naštudoval  som  si  videá,
dokumenty  a  niečo  bolo  aj  v  knihách.
Samozrejme,  nikde  neprezradia  to  skutočné
know-how, takže som musel experimentovať s
hlinou  a  jej  receptúrami,  až  dokým  sa  mi
nepodarila nájsť tú správnu na výrobu formy.
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Predpokladám, že proces výroby zvonu je náročný a nepodarí sa to na prvýkrát. Kedy si si
už mohol povedať, že sa ti zvon naozaj podaril?

Prvý skutočný zvon sa mi podarilo urobiť len minulý rok v novembri. Dovtedy to bolo iba
skúšanie, čo sa neobišlo  bez neúspešných pokusov. Odvtedy som zistil, ako sa to dá urobiť,
ako presne postupovať a stále vylepšujem, čo sa dá a zväčšujem aj rozmery vyrábaných
zvonov.

Čo by si opísal ako najnáročnejšiu časť pri výrobe zvonu?

Keď to robíte veľakrát za sebou, stáva sa z toho rutina. Náročné na tom je to, kým človek
pochopí tie detaily výrobného procesu zvonu. Napríklad odlievanie a tavenie, ten kontakt s
kovom je bezprostredný a tekutý kov má necelých 1200 stupňov, čiže je to aj fyzicky náročné.
Stačí jediná chybička a celá tá práca na forme, ktorá trvá aj mesiac, vyjde nazmar. Nie je
tam žiadny priestor na chyby.

Dá sa povedať, že ide o nebezpečnú prácu?

Prvý zvon, ktorý som odlial, bol síce nepodarok, ale pomáhal mi s tým Gabriel Farkaš,
umelecký zlievač zo Silickej Brezovej. Potom som si aj ja zohnal  tégliky, nádobky na tavenie
a začal som skúšať.  Keď je všetko,  ako má byť, vo forme nie je vlhkosť a postupuje sa
normálne, tak tam nie je nič nebezpečné. Akonáhle by forma bola vlhká alebo mastná, môže
nastať explózia, a to už je nebezpečné. Podotýkam, ak sa postupuje podľa bezpečnostných
predpisov, je to bezpečné.

RR

Čítajte  viac:  http://gemer.korzar.sme.sk/c/20270163/remeselnicky-talent-gemera-mlady-
roznavcan-odlieva- zvony.html#ixzz4MaQsIi2r
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Lukáš Mikula na ceste na vrchol modelingového neba

Časopis  EMMA spolu  s  agentúrou  EXIT model  management  hľadali  chalana  a  dievča,
ktorým by pomohli dostať sa na vrchol modelingového neba! Odborná porota za víťaza z
chlapčenskej kategórie určila Lukáša Mikulu. Lukáš Mikula z 2.A sa okrem štúdia na našej
škole venuje aj  digitálnemu dizajnu,  programovanou androidu,  dokonca stíha cestovať a
robiť modeling. Rád by sa stal trendsetterom, no zatiaľ je len na začiatku, módu sa snaží
pochopiť,  aby mohol  na ňu nadviazať a  začať tvoriť  vlastné veci.  Z Lukáša nám rastie
nádejný model a sme rady, že si našiel čas aj na krátky rozhovor do školského časopisu o
tom, čo modeling prináša.

Ako si sa dostal k modelingu?

Nápad  vznikol  asi  pred  štyrmi  rokmi.  Bolo  to
spontánne.  Odvtedy  mi  nejako  prúdil  v  hlave  a
nakoniec som to šiel skúsiť a vzali ma.

A čo na to tvoji rodičia? Podporovali ťa, alebo skôr
odhovárali?

Zo začiatku  som podporu veľmi nepociťoval.  Prišla
neskôr, keď mi ľudia vraveli, aby som skúsil modeling.
Vtedy začala podpora z mamkinej strany, otcovi sa to
dodnes nepáči.

Prečo?

Z toho dôvodu, že budem veľa cestovať, že nebudem doma, že budem stále niekde inde, len
nie so svojou rodinou. A tiež preto, lebo doma tým pádom nebudem pomáhať.

Modeling je spojený s cestovaním. Cestuješ rád?

Musím.

Kam až by si sa chcel dostať? Aké sú tvoje ambície?

Ohľadom modelingu? Tam nemám žiadne ambície. Chcem sa nechať prekvapiť, pretože keď
si človek vytvorí svoje méty a nepodarí sa mu ich splniť, je sklamaný. Neoplatí sa to.
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Dodržiavaš  nejakú diétu alebo máš  skôr  dar  od Boha?
Makáš každý deň v posilke?

(smiech)  Nedodržiavam  žiadnu  diétu.  Snažím  sa  len
zdravo stravovať,  cvičiť a udržiavať sa vo forme.

Modeling zaberá veľa času. Máš aj iné hobby?

Okrem modelingu sa ešte venujem digitálnemu dizajnu a
programovanou androidu. 

Cítiš sa komfortne pred objektívom? Užívaš si to?

Baví ma to. Pred objektívom sa cítim dobre. Je to super, 
páči sa mi to.

Lákajú ťa viac fotenia alebo prehliadky?

To je otázka ako „byť či nebyť“. Je to dosť ťažké odpovedať na to. Ale, ak by som si musel
vybrať len jedno, tak skôr fotenie.

Máš za sebou viac fotení či prehliadok?

Som úplne na začiatku, ale za sebou mám viac fotení.

Ako ťa vnímajú tvoji kamaráti a kamarátky?

Berú to tak, ako som čakal, že to budú brať. Úplne normálne. Nikto z toho nič nerobí, a to sa
mi páči. Nechcem byť ničím výnimočný a nechcem tak ani vyzerať. Som rád, že ma všetci
berú normálne ako doteraz.

Podporujú ťa alebo si sa už stretol so závisťou?

So závisťou som sa našťastie nestretol. Väčšinou z tej druhej strany príde stále podpora.

Ako vidíš svoju budúcnosť?

Svoju  budúcnosť...Zatiaľ  vidím...(dlhšie  uvažovanie)  Neviem.  Modeling  je  naozaj
nevypočítateľný. Neviem vôbec predvídať, kde skončím.

(foto: zdroj: Exit Model Managment)                                     Karin, Monika, Nika
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Vážený pán riaditeľ,

škola je pre nás ako druhý domov, preto máme záujem na tom, aby sme sa tu cítili čo 
najlepšie. Zaujímame sa o zveľadenie našej školy a neprehliadli sme, že sa nám snažíte vyjsť
v ústrety a skrášlili ste nám školu.

ĎAKUJEME:

✔ za zrekonštruované žiacke toalety na prvom poschodí,

✔ kompletne opravené priestory našich šatní,

✔ opravené meracie stoly a elektroinštaláciu v učebniach elektrotechniky č. 74A a 74B,

✔ za ďalšiu počítačovú učebňu 95B a novú učebňu 64B na výučbu programovania 

aplikácií pre Android

✔ za opravenú severnú a západnú fasádu telocvične,

✔ opravený interiér dielne č. 112

✔ vymaľované niektoré učene, v ktorých sa lepšie cítime

Keďže stále chceme zlepšovať priestory, v ktorých pôsobíme, chceli by sme Vás preto 
požiadať ešte o nasledovné úpravy:

✔ zriadiť viac odborných učební

✔ pridať viac toaletných potrieb na toaletách

✔ inštalovať väčšie zrkadlá na dámskych toaletách

✔ upraviť aj ženské toalety

✔ pridať na chodby viac lavičiek

✔ upraviť cenu fotokópií smerom nadol

✔ sfunkčniť automat na teplé nápoje (často sa kazí)

December 2016                                                      24                                                      Multipas



✔ udržiavať osvetlenie na chodbách

✔ pridať kúrenie na škole (napr. pri IT-Lab- e)

✔ priskrutkovať školské lavice ako v učebni 64

✔ vytvoriť aj dievčenskú šatňu pri telocvični

✔ zorganizovať školské burzy a zvýšiť počet výletov (napr. lyžiarske zájazdy)

✔ rozšíriť a stabilizovať internet ( napr. Wi-Fi pri bufete)

✔ pridať žalúzie do učební, ktoré ich nemajú

✔ zakúpiť pomôcky potrebné k praktickému vyučovaniu (napr. káble a spájky)

✔ nájsť miesto na odkladanie bicyklov

Požiadavky za žiakov spísali

Nika a Alex
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Ako správne vykať

Spisovný tvar vykania je v slovenčine odlišný od susedného českého, ktorý však prevažuje v našich
ústnych prejavoch. Ak chceme požiadať osobu, ktorej vykáme, aby mi povedala niečo o zvykoch na
pracovisku,  požiadame ho nasledovne: „Povedali by ste mi, ako to tu chodí?“ 

Žiadne:  Povedal by ste mi, ako to tu chodí?“ Sloveso je pri vykaní vždy v množnom
čísle.

Zložitosť  vykania  sa  ukazuje  aj  v písanom prejave.  Ten  môžeme  rozdeliť  na  korešpondenciu
a bežný písomný prejav.

V bežnom písomnom prejave treba mať na pamäti vyššie spomenuté množné číslo slovesa (urobili
by  ste a pod.)  a tiež  nespomenuté  tvary  prídavných  mien  (a  teda  aj  trpných  príčastí).  Tvary
prídavných  mien  majú  v ústnom  prejave  jednu  výhodu.  Ypsilon  a jota  sa  vyslovujú  pri  ich
skloňovaní  rovnako,  netreba  ich  rozlišovať.  Avšak v písanom prejave  tu  môže  naraziť  kosa  na
kameň. Pretože tu platí, že prídavné mená a slová, ktoré nadobúdajú tvar prídavného mena (zámená,
trpné  príčastia  a pod.),  sú  naopak  v jednotnom  čísle.  Ak  teda  chcem  požiadať  o láskavosť
jedného človeka, použijem: „Boli by ste taký láskavý“, nie „Boli by ste takí láskaví“.

Ďalším veľkým problémom správneho písania  v písomnom prejave  (čiastočne  sa  týkajúceho aj
vykania)  bývajú  osobné základné  zámená  (ty,  tebe,  vám,  vašich  a pod.)  a ich  písanie/nepísanie
s veľkým  začiatočným  písmenom.  Kedy  ktoré  použiť?  Použiť  vôbec  niekedy  malé  počiatočné
písmeno?  V bežnom písanom texte (rôzne letáky, propagačné materiály a pod.) by sme správne
nemali  osobné zámená písať s veľkými začiatočnými písmenami.  Veľké začiatočné  písmená
osobných zámen sa píšu len v korešpondencii (osobnej i úradnej). Je pravda, že čo koho do toho,
ako v ľúbostnom liste píšete svojej drahej/svojmu drahému, ale v úradnej korešpondencii, keď idete
napr. o niečo žiadať, treba to veľké začiatočné písmeno na osobné zámeno dať. Takže, ak žiadam
napr. o nové miesto, tak: „Žiadam Vás o prijatie do zamestnania…“, nie „Žiadam vás o prijatie do
zamestnania…“.

Želám vám, aby ste boli spokojní so svojím prejavom (ústnym i písomným). 

Mgr. Ivana Petrušová

(zdroj: http://www.milujemeslovencinu.sk/jazykove-okienko/ako-spravne-vykat/)
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Unikátne Slovensko

Jedinečné hrady, jaskyne, termálne pramene, ľudová architektúra, európske Mŕtve more,
slávne keltské mesto, európska divočina a mnoho iného. Aké sú turistické unikáty

Slovenska, ktoré by ste len ťažko hľadali niekde inde vo svete?

Slovensko je hradná veľmoc

Čím menšia krajina, tým väčší počet hradov. Vo svete by ste len ťažko hľadali krajinu, ktorá sa
môže  pýšiť  takým  počtom  hradov  a  zámkov. Prvá  písomná  zmienka  o  najstaršom  hrade  na
Slovensku Devín sa datuje do roku 868, Spišský hrad zapísaný do zoznamu UNESCO patrí svojou
rozlohou  medzi  desať  najväčších  hradov  na  svete,  hrôzostrašný príbeh  krvavej  grófky Alžbety
Bátoryovej z Čachtického hradu pozná už celý svet. Spolu však na Slovensku nájdete 220 hradov
a hradných zrúcanín! K tomu pripočítajte 425 kaštieľov.
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http://slovakia.travel/cachticky-hrad
http://slovakia.travel/spissky-hrad
http://slovakia.travel/hrad-devin
http://slovakia.travel/co-vidiet-a-robit/kultura-a-pamiatky/hrady-a-zamky


Prvá rezervácia ľudovej architektúry na svete

Cestujte v čase a zistíte, ako vyzeral po stáročia pre Slovensko typický vidiecky život. Malebná
drevená  dedinka  Čičmany v  podhorskej  oblasti  Strážovských vrchov  je  vôbec  prvá  rezervácia
ľudovej architektúry na svete! Kde sa vzali Čičmany? Ako žili a bývali naši predkovia? Ako sa
obliekali? Ako vznikali maľované drevené domy, ktoré pripomínajú perníkové chalúpky? Čaká tu
na vás zaujímavé rozprávanie siahajúce do ďalekej minulosti. 

Ochtinská aragonitová jaskyňa  jedna zo štyroch svojho druhu na svete

Na svete sú len štyri sprístupnené aragonitové jaskyne. Tento unikátny prírodný fenomén máme ako
jedna  z  dvoch  európskych  krajín  v  podobe  Ochtinskej  aragonitovej  jaskyne.  Odlišuje  sa  od
ostatných jaskýň. Nenájdete tu klasické stalagmity a stalaktity, ale akési zvláštne mliečne vetvičky a
kríčky bielych výtvorov aragonitu. Jednoducho unikátna hračka prírody, akú nájdete už len v Česku,
Mexiku a Argentíne! 
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http://slovakia.travel/ochtinska-aragonitova-jaskyna
http://slovakia.travel/cicmany


Jediný orloj na svete s pravým slnečným časom

Jediný slovenský orloj v Starej Bystrici na Kysuciach je aj jediným orlojom na svete, ktorý 
ukazuje tzv. pravý slnečný čas! Keďže zostaviť orloj a vysvetliť ako funguje to je hotová veda, 
zjednodušene povedané ten staro-bystrický ako jediný na svete ukazuje presný slnečný čas. Lebo je 
špeciálne nastavený pre miesto, v ktorom stojí. 

Herliansky gejzír  svetová rarita

Už vyše 140 rokov vystrekuje spod zemského povrchu gejzír v kúpeľnej dedinke Herľany  . Hoci
v súčasnosti prameň dosahuje výšku už "len" 20 metrov v pravidelných intervaloch raz za 32-36
hodín, v roku 1874 voda eruptovala neprestajne 10 dní do výšky až 112 metrov! Čo ho odlišuje od
ostaných  gejzírov?  Kým  drvivá  väčšina  gejzírov  po  celom  svete  vystrekuje  horúcu  vodu,  ten
Herliansky  je  preslávený  nízkou  teplotou  14-18°C.  V rokoch  1957-2006  bol  dokonca  jediným
studeným gejzírom v Európe a v súčasnosti podobné nájdete už len na Islande.   
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http://slovakia.travel/herliansky-gejzir
http://slovakia.travel/pozvanka-do-starej-bystrice


Drahší než zlato - najstaršie a najväčšie opálové bane na svete

Málokto  vie,  že  v  Slanských  vrhoch  sa  nachádzajú  ložiská  drahého  opálu  a  sú  výnimočným
fenoménom celosvetového rozmeru, pretože nikde na svete nebol opál ťažený banským spôsobom v
takom veľkom rozsahu. Aj najväčší kus drahého opálu pochádza práve zo slovenských opálových
baní. Našli ho pred 236 rokmi a vážil 607 gramov. Pre svoju unikátnu farbu dostal meno Harlekýn
a je  uložený vo viedenskom múzeu a  jeho cena  sa  odhaduje  na  pol  milióna  dolárov.  Opálové
drahokamy  zo  Slovenska  zdobili  aj  rodinu  Napoleona.  Najslávnejší  opál  Oheň  trójsky  nosila
Cisárovná Jozefína. Ťažba opálu pred 150 rokmi je zrovnateľná so súčasnou ťažbou drahého opálu
len s jedným miestom na svete -   Austrálii.

 

RR
(zdroj: http://slovakia.travel/kam-ist/unikatne-slovensko)
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http://slovakia.travel/opalove-bane-dubnik
http://slovakia.travel/opalove-bane-dubnik


Ocenenie pre najlepšÍch študentov z celého kraja

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva  v stredu 16. novembra ocenil predseda Košického

samosprávneho  kraja  Zdenko  Trebuľa  a  podpredseda  KSK  Emil  Ďurovčík  študentov  z celého

Košického kraja. 

Práve na pôde našej školy sa konalo oceňovanie výnimočných študentov zo škôl v zriaďovateľskej

pôsobnosti  Košického  samosprávneho  kraja.  Ocenenia  získali  študenti  za  výsledky  v oblasti

vedomostí  a odborných  zručností,  za  úspechy  z medzinárodných  predmetových  olympiád,  za

športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity, za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu.

Medzi ocenenými bola aj naša študentka Sofia Smereková z 3.B. Srdečne jej blahoželáme a držíme

palce pri jej ďalších aktivitách.
RR
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