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STRANA 2

Pozdrav z
riaditeľne

Aj preto ma teší, že vzniká časopis,
ktorý by mohol byť jedným z nových
priestorov pre výmenu poznatkov
a skúseností v rámci priemyslovky aj

Milé čitateľky, milí čitatelia!
Posledné týždne školského roka bývajú
vždy

náročné,

fungovali

v

tento

raz

pohotovosti

sme
ešte

ale
pred

príchodom jari. Ocitli sme sa v situácii,
ktorá bola pre väčšinu z nás nová
a

vyžadovala

obrovské

množstvo

rýchlych rozhodnutí. Ak by sme sa
nesnažili

jeden

netrúfam

si

druhého

odhadnúť,

pochopiť,

reč s každým, kto má k životu na
našej škole čo povedať. Zvlášť vítam
ambíciu

publikovať

články

vo

viacerých jazykoch. Ak sa chceme
v Európe a v širšom svete dohodnúť,
učenie sa ďalších jazykov by nám
nemalo

byť

cudzie.

V

záujme

porozumieť druhým sa skrýva veľká

dopadlo. Ale zvládli sme to, a za to patrí

sila. Prajem vám pekné leto a pevne

vďaka každému, kto sa na chode školy

verím, že sa v septembri stretneme v

podieľa:

pokojnejšom tempe.

sedí

v

by

tímu palce, aby sa mu podarilo nájsť

to

či

ako

za jej múrmi. Držím redaktorskému

študentských

laviciach, učiteľskom kabinete alebo
pracuje

v

administratíve

a

na

technických úsekoch. Učenie (sa) na
diaľku

má

priznajme

iste
si,

mnoho

bolo

to

výhod,
ťažké.

ale

Školy

predsa existujú aj preto, aby sme sa
mohli stretnúť.

Dagmar Najšlová

“V záujme porozumieť
druhým sa skrýva veľká
sila.”

STRANA 3

ANKETA
Čo mi dištančné
vzdelávanie dalo
a vzalo?

"Podľa mňa je vyučovanie na diaľku na
jednej strane dobré, umožňuje študentom
rozvíjať svoje schopnosti samoštúdia, na
čo najefektívnejšej úrovni. Pri práci s
úlohami môžu používať internet a inú
literatúru,
taktiež
na
prípadné
objasnenie alebo výpomoc s úlohami. Nie
je na nich vyvíjaný tlak zo strany
učiteľov, a samozrejme môžu si pomáhať
aj sami navzájom. Na druhej strane,
podľa môjho názoru, trochu upadá
produktivita žiakov, pretože urobia len
to, čo musia, a to je všetko. Samozrejme
chýba aj kontakt s učiteľom a možnosť
viacnásobného vysvetlenia, opakovania.
Ak však študent chce, naučí sa to, čo chce
či v škole, či doma."
Róbert Lepeta 2.C

"Aktuálna situácia, z môjho pohľadu, mi
viac vzala ako dala. Vzala mi možnosť
stretávať sa s kamarátmi tak často, ako
predtým. Vzala mi možnosť priameho
vzdelávania v škole a učenia sa na
hodine, kde učiteľ všetko vysvetlí
a môžeme mu dávať otázky hneď,
bezprostredne. Spolu s nemožnosťou
chodiť do školy, som prišiel o režim,
morálku a motiváciu k učeniu. Keďže
škola je miesto, kde som bol zvyknutý
učiť sa, doma v mojej izbe, kde na to
zvyknutý
nie
som,
zväčša
len
prokrastinujem. Jediné, čo mi dala, je
čas oddychovať."
Matej Ludvík Vlček 1.A

STRANA 4

STRANA 5

Práca z domu

Môj názor je, že pár mesiacov sa

NÁZORY A POSTREHY
UČITEĽOV
Najprv

ma

vyučovanie

to dá vydržať, ale nie je to ako
učenie priamo v triedach. Veľa toho

na

diaľku

budem musieť so žiakmi dobrať, a

nadchlo. Už ma to prešlo. Väčšina žiakov

následne

nie je schopná zvládnuť tento systém.

zmätky,

Základným

s

niektorí žiaci majú priam bizarné

Po

adresy, /napr. "neviem sa odhlásiť" -

prečítaní zadania úlohy, žiaci nevedia, čo

kto to asi je???/. A čo sa mi páči? Že

majú urobiť. Ďalším nedostatkom je, že

sú žiaci pri komunikácii trpezliví a

keď nechodia do školy, majú posunutý

veľmi slušní.

čas,

Ing. M. Görnerová

nedostatkom

porozumením

riešia

zarábanie

počas

aktivity

hodín

Niektorí

chrobáka.

čítanie

samostatnosť.

voľnočasové

Komunikácia?
mŕtveho

a

je

vyučovania.

sa

Ak

alebo

na

hrajú

na

hovorí, že spolu to zvládneme. Ale na to
dve

strany.

Je

potrebné

jasne

zadefinovať pravidlá pre učenie na diaľku.
Pochvala pre žiakov, ktorí sa vedia učiť
týmto systémom.
Ing. Ľ. Matejíčka

lebo

Občas

mailov

je

robím
veľa

Už chcem normálne učiť!
Ing. Radomír Kováčik

problém

nereagujem, tak neexistuje. Všade sa
treba

vysvetliť.

“Je potrebné jasne
zadefinovať pravidlá pre
učenie na diaľku. Pochvala
pre žiakov, ktorí sa vedia
učiť týmto systémom.”

a

How I spend my
time at home?
MY ACTIVITIES

Today, I decided to learn something
useful, some skills. For example,
opening a beer bottle with random
objects, or splitting an apple with
my bare hands.

During COVID-19 lockdown, I have a bit

But there is still a lot of free time. I

more free time than usually.

also

like

to

go

bushcrafting

or

camping with my dog, it's a really
At first, my sleep schedule is absolutely

good

destroyed. I don't have to wake up

exhausting around us.

relaxation

from

everything

early, so my body likes to sleep little bit
longer...okay, maybe much longer.

The sounds of forest, crickets, cozy
campfire, it's all beautiful. That's

Sometimes I am bored. I used to watch

why I love nature. But there is still a

movies, but I ran out of ideas. Repairing

lot of work around house. I'm not

my dirtbike would be also a great idea,

enjoying it very much, but it has to

but now it's difficult to get new parts.

be done. So, that is how I spend my
time.
Student, 2.A

STRANA 6

Fishing and
helping others my quarantine
HOW I SPEND MY TIME
When I wake up I do my hygiene and
start the day. I look at emails from
school, and if we have some homework,
I try to work them out. Then I ask my
grandpa if he needs something from
the store, and if so, I'm going to buy it
for him. Then there

is time for my

biggest hobby, fishing.

I fishing for pleasure, not for the
meat. When I take a picture of the fish
I catch, I release it back to the water.
Fishing is also beautiful because fish
needs

to

be

overcome,

and

the

fisherman does not always win. I am a
fisherman who rests by the water in
any

weather,

and

I

am

not

discouraged by the rain or storms.
The fishing is beautiful under any
conditions. There are many types of
fishing, but I am the most fascinated
by big carp fishing. I don't always
manage to catch fish, but I always
leave lake satisfied and rested.

I take the things I need for it, and I go
to the water. When I get to the lake, I
always walk around and look around,
even though I already know it perfectly,
but I draw so much energy. I will choose
the fishing place where I want to start

When I get back from the fishing, I
cook some food and watch TV, or
play some computer games. Then I go
workout, and that is the end of my
day. Mário Kafrik 3.A

catching and the preparation can start.

STRANA 7

STRANA 8

Lernen in der
Corona-Krise

Bei dieser Unterrichtsform stehen die
Studenten mit dem Lehrer über E-Mail
oder EduPage im Kontakt.Der Lehrer
vermittelt

den

Studenten

das

Lehrwerk durch Videoaufnahmen oder
Arbetsblätter
In diesen Tagen lernen alle Schüler und
Studenten

zu

Hause.

Unterricht

heutzutage

Unterricht

-

diese

Wie
ab?

läuft

der

Distanz

Unterrichtsform

bietet mehrere Vorteile:

Die Studenten lernen ortsunabhängig,
in bekannter Umgebung
Sie sind zeitlich flexibel
Sie lernen individuell
Sie können Videoaufnahmen zum
Lehrstoff mehrmals anschauen

Studenten

und

stellt

den

die Aufgaben zu diesem

Lehrwerk. Per E-Mail oder EduPage
erhalten

die

Studenten

dann

Übungen, die sie zu Hause bearbeiten
und an den Lehrer zurückschicken.
Der Lehrer korrigiert und kommentiert
ihre Lösungen und schickt sie den
Studenten wieder zu. Die Studenten
müssen jetzt selbstständiger sein und
tragen mehr Verantwortung für ihr
eigenes Studium. Aber, wie ain altes
Sprichwort sagt: Wo ein Wille ist,ist
auch ein Weg.
Mgr. Marcela Rybárová

V(F)TÍPKY
Vyhrážky učiteľa SPŠT:
"Ešte raz povieš moje
slovo!"
(pôvodne tam malo byť
namiesto slova meno)
ANONYM

Aj to sa stáva:
Ž: "On je z Francúzska
a žije v Londýne?"
U: "Áno, však lebo sa
učí ruštinu!"
ANONYM

STRANA 9

V(F)TÍPKY
Naši žiaci:
U: "Aké mala autorka
ekonomické problémy?"
Ž:"Chýbal jej pohlavný
styk."
SLOVENSKÝ JAZYK

Naši žiaci:
U:"Kam odišiel hájnik
Miško?"
Ž:"Do hája!!!"
SLOVENSKÝ JAZYK

STRANA 10

ROZLÚČKA SO ŠKOLOU

Bye, bye
SPŠT!
Končiaci štvrták sa lúči.
Dobrý deň, vážený učiteľský zbor SPŠT, milí žiaci,
v tomto článku by som Vám chcel priblížiť mnou prežité 4 roky na škole. Volám sa Erik Sopoci, možno ma
niektorí poznáte, bol som predsedom svojej triedy 4.A, technické lýceum, 4 roky. V tomto školskom roku som
bol maturant, a tu je môj príbeh:
Spočiatku to nebolo jednoduché. Keď som prišiel na túto školu, bol som plný očakávaní, rovnako ako väčšina
z Vás. Prvé dni boli prevažne o objavovaní, keďže škola je dosť veľká, mal som čo robiť, aby som preskúmal
každé jej zákutie. Taktiež v triede, mnoho nových ľudí, ktorých som nikdy predtým nevidel. Úprimne, bolo
veľmi zaujímavé sledovať ľudí, ako sa správajú, a potom sa s nimi zoznamovať. Nehovoriac o neoficiálnej časti
pasovacieho, po ktorom som prišiel domov mokrý, špinavý a zablatený, ale s úsmevom na perách, že som
“PRIEMYSLOVÁK“.
Pokiaľ ide o druhý ročník, povedal by som, že druhý ročník bol pre mňa takým druhým začiatkom, keďže som
si z celého triedneho kolektívu vybral pár ľudí, s ktorými som mal veľa spoločného a viac si s nimi rozumel.
Cítil som sa skvele, mal som mnoho nových kamarátov, s rovnakými záujmami ako mám ja. V druhom
ročníku sme absolvovali lyžiarsky výcvik v Tatrách, počas ktorého sme si prehĺbili vzťahy v kolektíve,
a taktiež aj s vyučujúcimi, ktorí nás počas toho týždňa mali na starosti.
Tretí ročník predstavoval isté rozdelenie. Opustil nás jeden žiak, ale aj odbor sa ďalej špecializoval na dve
časti, na informatiku a strojárinu . Nedá sa ale povedať, že by nás to ako kolektív úplne rozdelilo. Niektoré
predmety sme mali spolu a na tých zažívali rovnako, ak nie viac, zábavy.
A štvrtý ročník, príprava na maturity, všetci v napätí čo bude, aké to bude, učenie zamerané prevažne na
maturitné témy, opakovanie a písomky, 100% príprava, požadovaná od učiteľov. Dobre, mal som trocha
strach, ale vedel som, že som pripravený a dám to, avšak nie takýmto spôsobom. Tohtoročné maturity vážne
prekvapili aj pripravených žiakov, a to doslovne. Nikdy by mi nenapadlo, že ukončím tieto štyri roky
poctivého štúdia a príprav na tento veľký deň, vyhlásením v televízií, že som zmaturoval.
No čo už, aj tak budem s radosťou spomínať na túto školu, ako veľkú etapu svojho života, ktorá mi otvorila
oči a ukázala cestu, a teraz je len na mne, aby som sa po nej vydal za svojím šťastím. Cítim sa, ako by to bolo
len včera, čo som si prvýkrát sadol do týchto lavíc a uvidel svojich nových spolužiakov. Vážne to ubehlo
rýchlo. Som ale rád, že som s každým z nich mohol stráviť tieto štyri roky, a taktiež by som chcel poďakovať
každému jednému učiteľovi, učiteľke a nepedagogickým pracovníkom, že tu boli pre mňa aj v dobrom, aj
v zlom a pevne verím, že raz, keď ich stretnem na ulici a pozdravím, budú si ma pamätať rovnako, ako ja ich.
Ďakujem všetkým!
S pozdravom, Erik Sopoci, 4.A

STRANA 11

STRANA 12

Seriály a filmy našimi očami
RECENZIE SERIÁLOV A FILMOV

Bleach

je

veľmi

populárne

"shonen" anime. Keďže anime,
ako

žáner,

je

jedinečný

pre

Japonsko, aj dej sa odohráva v
Japonsku, a najmä v japončine.
Bleach sa začal vydávať už v roku
2004 a odvtedy už vzniklo presne
366 epizód. Zo začiatku to je
graficky

trošku

slabšie,

no

dej

úplne vynahrádza horšiu kvalitu
obrazu. Autor sa snaží postavy viac
priblížiť divákovi, a tým vytvára
určitý vzťah ku postavám a každý
si nájde svoju obľúbenú. Bleach
veľmi dobre balancuje bojovú časť
s príbehovou. Samozrejme, boje
dopĺňajú
patria

úžasné
ku

Príbehové
veľmi

efekty,

každému
časti

dobre

ktoré
anime.

majú

naopak

zladenú

hudbu

v pozadí s dejom, a to vytvára
nádhernú atmosféru pre diváka.
Zatiaľ som si pozrel iba 13 epizód,
preto nemôžem zhodnotiť či dej
bude pokračovať tak vynikajúco
ako doposiaľ, no určite by som ho
odporučil každému, kto sa aspoň
čiastočne zaujíma o anime.
Recenzent, 2.C

STRANA 13

OUR REVIEWS

The book I chose is called YOU, it's a

psychological thriller, a crime drama. Joe
meets Beck. It's a simple meeting of two
people who like each other. Joe looks at
My favorite serial is FRIENDS. I chose this serial

because no one in my age are watching serials like
this. It caught my attention because the episodes

Beck thoughtfully, he doesn't understand
how such a beautiful creature can exist.
He falls in love with her at the first sight.

are short, and dull humor is located there. Serial is

When something unusual breaks out

about six friends and their experiences. I started

between them, Joe realizes that he is

watching this serial two weeks ago, and it is pretty

willing to do anything for her. Anything,

funny. I saw only the first serial part. Serial have got
ten series and each of them have got twenty
episodes. My favorite character is Ross because he is

for example, to protect Beck killed a
man. It's fascinating how the whole story

smart and funny. He is tall and he has short black

culminates.

hair, and he has sister called Monica. His best friends

recommend it to anyone who likes

are Joe and Chandler. He is madly in love with
Rachel. Monica is younger than Ross. Monica has
black hair and she is pale. She has got blue eyes.

I

rate

book

11/10

and

psychological thrillers. Who cares, so
exist the second part where Joe wants to

She works as Chef cook. Her best friends are Rachel

start a new life and you have to read the

and Pheobe. Joe is Chandlers roommate, and he is

rest yourself, because it would be a

an actor in the serial. Rachel is funny, but also

spoiler. Klunda Šimon, 4.A

dumb. She moved to Monicas apartment when she
ran out of her wedding. Pheobe is living with her
grandmother. They all went to highschool together,
and now they are best friends. Matej Duchovič, 2.C
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Čo sa nám
podarilo???

Chceme vybaviť novú jazykovú učebňu
interaktívnou tabuľou, ktorá nám prispeje

k možnosti vizuálnej prezentácií žiackych
prác a rozvoju komunikatívnej zručnosti

ÚSPECHY A PROJEKTY

v NEJ a ANJ. Chceme vydať istý počet
výtlačkov školského časopisu v tlačenej
podobe, čo prispeje k procesu inovácie a
motivácie
procese.

vo

výchovno-vzdelávacom

Chceme

zdokonaliť

zručnosti

Volkswagen

žiakov v písaní, lexike, gramatike, a to cez

Slovakia sa v apríli 2020 Občianskemu

tvorivé nápady, príbehy, eseje, a správy na

združeniu Spoločnosť EDUKA, pri SPŠT MT,

stránkach časopisu.

Prostredníctvom

nadácie

podarilo získať pre našu strednú školu
v Martine 1.000 Eur, na realizáciu projektu

Podstatou

"Elektronický

žiakov v počúvaní, písaní a čítaní, v rámci

Cieľom

študentský

projektu

je

časopis.“

vydávať

školský

elektronický časopis v cudzích jazykoch NEJ
,ANJ

a

zmodernizovať

klasickú

formu

školského časopisu do elektronickej podoby,
ktorá

je

v

súčastnosti

komfortnejšia
Chceme

pre

zdokonaliť

príťažlivejšia

žiakov

a

zručnosti

a

verejnosť.
žiakov

v

písaní, lexike, gramatike cez tvorivé nápady,
príbehy, eseje, správy, dotazy na stránkach
časopisu v NEJ a ANJ, ktoré budú vychádzať
zo

súčasného

programu.

Školského

vzdelávacieho

cudzích

projektu
jazykov.

vyučovania

je

zlepšiť

Ide

cudzích

o

prezentáciu

jazykov

motivujúcim

spôsobom,

študentov

príprave

k

zručnosti

novým,

ktorý

písania

vedie
esejí

a

slohových prác, na písomnej maturitnej
skúške. Taktiež si žiaci zdokonalia zručnosti
v graﬁckej úprave textov v programoch
WORD, ADOBE In DESIGN a Word Press.
Vďaka

patrí

Občianskemu

združeniu

Spoločnosť EDUKA, pri SPŚT MT, pánovi
Gettovi, ktorý ochotne náš projekt podporil

u

svojho

zamestnávateľa,

pani

Mgr.

Matejčekovej, pani Ing. Huňorovej a pani
Mgr. Schmidt Kollárikovej, ktoré pomáhali

pri napísaní projektu.
Mgr. Marianna Matejčeková

STRANA 15

Cvičením k
upevňovaniu
zdravia

Nadácia Pontis vybrala náš projekt

ÚSPECHY A PROJEKTY

ochotu podporiť náš projekt u svojho

“Cvičením k upevňovaniu zdravia” ako
jeden

z

mnohých,

ktoré

podporí

finančne v sume 4500 eur. Vďaka patrí
pani Martine Vráblovej za spoluprácu a
zamestnávateľa,

spoločnosti

Kia

Motors Slovakia. Cieľom projektu je
revitalizovať

priestor

športovisko,

ktoré

zlepšovanie

kondície

a

bude

vybudovať
slúžiť

na

predovšetkým

stredoškolskej mládeže. V areáli školy
vybudujeme outdoorovú multifunkčnú
posilňovaciu klietku. Využívať ju budú
môcť žiaci počas hodín telesnej a
športovej výchovy, študenti ubytovaní
v školskom internáte i široká verejnosť
aj v mimovyučovacom čase, pretože
bude umiestnená v otvorenom verejne
dostupnom

priestore.Vzhľadom

mimoriadnu

situáciu

opatrenia

chceme

a

začať

na

hygienické
prípravné

stavebné práce po ich uvoľnení. Bez
pomoci dobrovoľníkov z radov žiakov a
ich zákonných zástupcov to zatiaľ nie
je možné.

Predpokladáme, že v čase

letných prázdnin začneme so zemnými
a

výkopovými

prácami.

Žiadame

dobrovoľníkov, aby sa prihlásili osobne
u autora projektu Mgr. Dušana Koťku.
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