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December is the best month to slow 
down, meet old and new friends and 
enjoy the atmosphere of upcoming ho-
liday. Since we wanted to intensify the 
spirit of the approaching fes  ve season, 
we prepared a Christmas movie nihgt.

On December 17th, the school cor-
ridors had diff erent atmosphere a  er 
dark. There were no teachers shou  ng, 
no bells ringing, you could only smell 
aroma of melted bu  er o popcorn.

We enjoyed Christmas quiz and cre-
a  ng hand-cra  ed decora  ons. Finally, 
we were ready to watch Christmas mo-
vies and enjoy the atmosphere (and food 
as well!) We learned something about 

the thrue values from Charles Dickens 
and his ideas in the fi lm A Christmas 
Carol by Robert Zemeckis, and as we 
liked being a li  ke bit scared, we con-
cluded the night with a Spanish horror 
story The Infl uence by Denis Robira Van 
Boekholt. When we cleaned everything 
up, we went home and prepared our 
houses for the most beau  ful hodiday 
of the year. 

Mgr. Erika Belická

Najviac  sa nám páčil osvedčený recept:
66 g hladkej múky Špeciál, 
200 g práškového cukru, 
150 g masla, 3 vajcia, 6 PL medu, 
1 ČL bikarbóny, 1 ČL mletej škorice, 
1 ČL perníkového korenia, 
maslo na vymastenie plechu, 1 vajíčko 
na po  eranie. Na zdobenie sme použili: 
1 balenie mandlí,  práškový cukor, citró-
novú šťavu.

Cesto sme zarobili 1 deň vopred. S ra-
dostným očakávaním sme čakali na vykra-
jovanie a zdobenie. Práca sa nám darila. 
S pečením nám ochotne vyšli v ústrety 
naše kuchárky. Za najlepšieho cukrá-
ra bol vyhlásený Dominik Malík zo IV. 
GMB.

Vo februári sme sa znova zišli a 
upiekli sme valen  nske srdiečka. Dú-
fame, že pečenie medovníkov sa stane 
v našom školskom internáte tradíciou.

ŠI

Pred VianocamiPred Vianocami  sme piekli medovníky...

Christmas 
Movie Night
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EDITORIÁL                          ZAJTRA TO UŽ URČITE UROBÍM 

Potešilo ma, keď som dostala výzvu predstaviť sa vám ako 
právoplatná súčasť našej POLYGRAFICKEJ rodiny aj tu osobne, 
nielen cez moje vysvetľovanie na hodinách. Ako sa hovorí, zimné 
 ché blues vás nú   spomaliť, trošku viac sa obliecť, občas nasta-

viť tvár vetru alebo sa schovať pred dažďom. V poslednom čase 
ale chceme všetko, ideálne hneď. Vedieť, vidieť, počuť, dosiahnuť, 
mať, potom nes  hame a všetko tlačíme pred sebou. Mojím prí-

spevkom by som sa chcela prihovoriť hlavne štvrtákom, lebo sa im blíži maturita. Keby len 
blíži, ona už klope, priam búcha na dvere. 

Keď som ešte nemala dieťa a dve roboty, vždy som mala všetko krásne uhladené a do-
slova vymakané. Všetko malo svoje miesto v skrini a v zásuvke. Aj na pracovnom stole, 
dokumenty a príprava na vyučovanie boli usporiadané. A preto som krú  la hlavou nad 
pracovným stolom mojej kolegyne (už tu neučí), ako je toto vôbec možné a prečo si  e 
kopy papierov a materiálov neuprace, veď je to len na jednu hodinku. Lenže časom nároky 
stúpajú, život sa mení a dnes už chápem, že ak si na tú jednu hodinu nárokuje viacero 
neodkladných povinnos  , ťažko uspokojíte všetko naraz. Má to už aj svoje pomenovanie, 
PROKRASTINÁCIA – chorobné odkladanie povinnos  . Ale nebojte sa, nie ste leniví, len 
prokras  nujete. Moje rady znejú: venujte sa viacerým úlohám naraz, predstavte si voľný 
deň, skúste 3 hodiny behať, 3 hodiny nakupovať, 3 hodiny nonstop šoférovať alebo radšej 
všetko s mierou striedať. Tak isto môže byť nudné pracovať na jednej úlohe. Rozpracujte si 
viac ak  vít a počas dňa ich striedajte. Spánok – dobre sa vyspite. Stanovte si desať úloh, je 
omnoho väčšia šanca, že tri z nich splníte. 10 minút a dosť, jednoduchý trik, ako oklamať 
sám seba. Pusťte sa do úlohy, do ktorej sa vám z hĺbky duše nechce, s pevným rozhodnu  m 
venovať jej len desať minút zo svojho života. Vytvorte si zoznam úloh na dané obdobie, na-
príklad na dnešný deň alebo týždeň. Odmeňujte sa. Človek sa podľa prieskumov nedokáže 
sústrediť na jednu činnosť dlhšie ako 45 min. Prichystajte si odmeny, ktoré pohladia dušu 
– kávu s vyloženými nohami, rozhovor s kamarátom alebo hranie hry. 

Myslíte si, že prokras  nácia nemôže priniesť nikomu nič dobré? Tak napríklad Leonardo 
da Vinci svoj najslávnejší obraz Monu Lisu dokončil až po 16 rokoch. Pretože sa radšej 
zaujímal o geometriu. A posledný detail, jej nesmrteľný úsmev namaľoval celkom nakoniec. 
Nesmiem zabudnúť na Linusa Torvaldiho, ktorý študoval informa  ku až osem rokov, pre-
tože sa rozptyľoval prácou na svojom, dnes už svetoznámom operačnom systéme Linux. 

Tak pokiaľ vám vaše nevedomie dáva najavo, že by robilo radšej niečo iné ako to nudné 
a zdĺhavé učenie (robotu), uspokojte jeho potreby, keď ste  sa už aj tak rozhodli u  ecť od 
povinnos  . Zvoľte zábavnú činnosť, pri ktorej sa prinajmenšom odreagujete a zlepšíte si 
náladu. A možno dostanete chuť aj na odkladanú prácu. A možno nie.

Mgr. art. Barbora Molnárová
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Aj v tomto školskom roku ubytovaní 
žiaci v ŠI pripravili divadelné predstave-
nie. Mali možnosť pozrieť si ho nielen 
ich kamará  , rodičia a zamestnanci, ale 
aj široká verejnosť.

Stretávali sa dvakrát do týždňa na 
dvojhodinových skúškach. Hoci im na-
cvičovanie zabralo veľa voľného času, 
vždy si užili množstvo zábavy a odná-

Svadba 
na víne
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šali si nezabudnuteľné zážitky. Premiéru 
s  hli odohrať na konci januára a druhý-
krát bolo predstavenie 4. februára.

Aj toto predstavenie je autorským 
dielom pani Mgr. Miroslavi Micháliko-
vej. Jednotlivým hercom písala rolu na 
mieru. 

Dej sa odohráva v minulos   na pre-
lome 13. a 14. storočia.  V hre sa spo-
mínajú reálne historické postavy ako 
Matúš Čák Trenčiansky a Karol Róbert. 
Vyznačuje sa prekvapivými zvratmi, ne-
žiadanými roman  ckými citmi a najmä 
humorom. Využíva záhorácke nárečie. 
Dva roky sa stretávajú znepriatelené 
rody pod zámienkou vyriešenia starého 
konfl iktu s pozemkami. Riešením má byť 
svadba. Čo sa však stane, ak nastávajúca 
nevesta so svadbou nesúhlasí a volí rad-
šej útek? Ako sa zachová jej direk  vny 
brat, ktorý chce za každú cenu dosiah-
nuť svoje? Bude druhá strana súhla-

siť s náhradnou nevestou? Nech máte 
akokoľvek dobre premyslený plán, karty 
môže zamiešať láska. 

Hra očarila aj pestrosťou kostýmov a 
rekvizitami, ktoré vyrobili žiaci.

Divadelné predstavenie Svadba na 
víne, ak sa podarí vybaviť sálu v Nemec-
kom kultúrnom dome v Rači, si budete 
mať možnosť pozrieť znovu.                  ŠI



Unavené viečka sa mi otvoria až 
v návale vĺn melódie, ktorá vychádza 
z telefónu ležiaceho vedľa mňa. Ťaž-
ko rozlepím oči a vdychujem jesenný 
vzduch prúdiaci z okna do mojej izby. 

Po vyjdení z domu ma okamžite 
oveje chladný vánok, točiaci sa me-
dzi panelákmi ako fúzy Deda Mráza, 
a moje fi alové vlasy premení na ne-
kontrolovateľné chápadlá. Pohľadom 
blúdim po okolí a uvedomujem si, ako 
plynulo prešlo leto do jesene. Vzduch 
vonia inak ako po iné dni. Pod nohami 
mi šuchoce opadané lís  e, ktoré sa mi 
sem-tam lepí na topánky. Počas chôdze 
smerom na zastávku musím statočne 
prekonávať nápor vetra a zároveň pri-
žmúriť oči pred zubatým slniečkom. Zi-
momriavky na koži sa predbiehajú, kto-
rá skôr ovládne nejakú časť môjho tela.

Po úmornej ceste plnej unaveného 
zívania konečne nastupujem do vyhria-
teho autobusu. Cestou si všímam oko-
lie a obdivujem farby, aké vie namiešať 
iba toto ročné obdobie. Keď stojím na 
ďalšej zastávke, poslednej v toto ráno, 
začnem si všímať husté mraky pokrý-
vajúce celú oblohu a hľadám posledné 
teplé lúče, ktoré by ma trochu zohriali. 
Zdá sa mi, že hlasný spev vtákov nejako 
u  chol, už mi nespievajú do kroku, ako 
to bolo inokedy. 

Nastupujem.  Cesta je vždy otravne 
dlhá, no počas jesene je vždy príjem-
nejšia kvôli nulovému zápachu ľudí, 
čo sa o lete povedať nedá. Pohľad mi 
ubieha k oknu, kde sa stále viac a viac 
rozpres  era jesenná scenéria.

Po pätnás  ch minútach som ko-
nečne dorazila do mojej vysnenej des-
 nácie a rezkým krokom vystupujem. 

S povzdychom prejdem cez „zebru“ 
na druhú stranu a ešte stále unavená 
sa dostávam do školy, kde moje ranné 
dobrodružstvo končí.

Natália Mlynarčíková, II. GMA

In this picture I’m standing in a big 
fi eld with my twin. You can’t see our 
third brother because he was taking the 
photo.

When I look at this picture it makes 
me feel happy and a li  le bit sen  mental 
because it was a fun  me one can never 
repeat.

It’s my favourite photo but I s  ll hav-
en’t posted it on my Instagram and that’s 
because I really don’t like to share things 
from my private life on the Internet.

Hours before the picture was tak-
en we were just si   ng on a sofa with 

my brothers and playing on our smart-
phones. Then somebody got the idea 
to go out and get some fresh air. We 
somehow made it out of the house and 
fi nally went for a walk. In the nature we 
became very happy and we started talk-
ing to each other and enjoying the  me 
we were together.

The photo was taken in the most 
joyful moment of our li  le trip to the na-
ture. We had a great  me together and 
I will probably never forget it. 

Timotej Švec, I. G

OSEMSMEROVKA
Všetkými smermi vyčiarknite 
nasledujúce slová:

DVA, MENOVATEĽ, ČIARA, 
ČITATEĽ, ZLOMOK, PRAVÝ, 
NEPRAVÝ, KRÁTIŤ, ROZŠÍRIŤ, 
ČASŤ, NÁSOBÍ, DEĽ, SPOLOČNÝ, 
DELITEĽ, DESAŤ

Tajničku tvorí 10 hlások.

M S P O L O Č N Ý
N E P R A V Ý P Č
R L N Á S O B Í I
O Z L O M O K Č T
Z A N D V É I T A
Š A V Ý V A R P T
Í Á Z E R M T D E
R K R Á T I Ť E Ľ
I D E L I T E Ľ Ľ
Ť S A Č T A S E D

Nech si už uvedomujete alebo nie, 
to, na čom vám záleží, si vždy vyberáte sami. 

(Mark Manson)

Moja jesenná cesta 
do školy

My favourite photo
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ROZHOVORROZHOVOR s akademickou maliarkou 
Yvonnou Hanákovou

Ale skúsme po poriadku. Tvoja cesta 
k polygrafi i začala štúdiom na Strednej 
priemyselnej škole grafi ckej. Čo by si 
k tomu povedala? 

Nebolo to celkom chcené. Chcela 
som ísť na Šupku (Školu umeleckého 
priemyslu) – na grafi ku. Grafi ku neotvá-
rali, ale prvý rok, a  ež na Šupke, otvárali 
oddelenie, ktoré sa volalo Polygrafi cká 
technológia alebo tak nejak (a vydržali 
sme tam celé štyri roky až do maturity). 
Bola to obdoba (resp. začiatok) grafi ckej 
priemyslovky, ktorá bola dovtedy len 
v Prahe. A tak som sa dala presvedčiť. 
A nikdy som neľutovala. 

Následne si pokračovala na Vysokej 
škole výtvarných umení. 

Teda... bol to dobrý základ pre ne-
skoršie štúdium na Vysokej škole výtvar-
ných umení na oddelení úžitkovej grafi -
ky, čo sa dnes volá grafi cký dizajn.

Po skončení vysokej školy si nastúpila 
do Polygrafi ckých závodov na Peknej. 

Nie, tak to nebolo. Na vysokú školu 
som išla až po roku praxe (resp. práce) 
v Polygrafi ckých závodoch (to bolo po 
maturite). A Polygrafi cké závody vtedy 
ešte boli na Lazaretskej (vtedy Duklian-
skej či Národného povstania a možno 
ešte ináč), nie na Peknej.

Keďže maturita bola o polygrafi ckej 
technológii, bolo treba prejsť všetkými či 
rôznymi oddeleniami, tak to aj tak bolo. 
Dobre sa pamätám na prácu vo fotogra-
fi i a na technické oddelenia v knihárni, 
v učtárni...

Následne si „zakotvila“ v pedagogic-

kom zbore na Strednej odbornej škole 
polygrafi ckej. 

A to následne bolo teda až po vyso-
kej škole a bolo opäť náhodou, pretože 
hlavný majster sadzby pán Alexander 
Kurtanský oslovil môjho profesora Cho-
vana (poslucháči VŠVU vtedy mali prax 
v sadziarni v učiliš   na Kolárskej ulici), či 
nemá niekoho, kto by mohol učiť kresle-
nie. On oslovil mňa a ja som tam ostala 
na celý život a cí  la som sa tam na 200 % 
kvalifi kovane.

Celou svojou dušou si sa odovzdala 
polygrafi i. 

Tak akosi, lebo ako vravím, super sa 
polygrafi a spájala s grafi ckým dizajnom, 
čomu som sa venovala vždy spolu aj 
s voľnou tvorbou výtvarnou v celoživot-
nej umeleckej tvorbe. 

Po „nežnej“ revolúcii sme boli na 
stáži vo Viedni. Pamätáš si? 

Len toť nedávno mi prišli do ruky fo-
tografi e od  aľ... Zaujímavé. Chcel by si 
fotku? 

Ďalšie naše spoločné kroky viedli do 
Klagenfurtu – Viktring. 

Od  aľ zas máme každý pekné série 
gra  k, poväčšine v hĺbkotlačových gra-
fi ckých technikách, však?

Viem, že nemčinu ovládaš na vyso-
kej úrovni. Ako si sa ju učila? 

Moja celoživotná učiteľka bola moja 
mama, dokonca podľa nej meriam vždy 
učiteľky (väčšinou to aj boli učiteľky) aj 
v iných jazykoch, ktoré som sa učila a aj 
sa teraz učím.

V tvojich umeleckých šľapajach po-
kračujú aj dcéry. 

Jedna je fotogra  a a kameramanka, 
druhá kunsthistorička a fi lmová vedkyňa.

Manžel sa venoval fi lmu. 
On bol môj spolužiak, je maliar, mo-

numentálny maliar, má po Slovensku 
veľa diel v architektúre, ale teraz sa sku-
točne už veľa rokov venuje fi lmovaniu 
pod vodou, vedľa vody i nad vodou.

Záver tvojej pracovnej kariéry bol 
neočakávaný. 

Žeby? Myslíš rýchly? Primeraný 
veku. Chcela som k môjmu jubileu uro-
biť štyri výstavy – urobila som šesť – tak 
to bolo akurát.

Našu školu si neprestala podporo-
vať. Teším sa tvojej účas   v porotách – 
FOTO brigáda, Prázdninová fotografi a. 

Veď why not? V profesnom združení 
spolu so svojimi kolegami, výtvarníkmi, 
každoročne pripravujeme výstavy v Bra-
 slave, po Slovensku, ba aj v zahraničí. 

Tak aj na výstavách u vás, resp. u nás 
rada vidím kolegov i umenie. 

(RŠ)
 

Všetkých kolegov (aj tých, čo boli mojimi 
žiakmi) i čitateľov Mladého polygrafa 
(veď aj tam som mala prsty) srdečne 

pozdravujem a prajem šťastný nový rok.

Yvonna Hanáková

Yvonka, dovoľ mi, aby som ťa predstavil ako členku pedagogického 
zboru našej školy. Dnes na dôchodku. Živo si spomínam, ako si nás učila 
odborné kreslenie, typografi u a písmo. Cez tvoje ruky prešlo množstvo 
absolventov školy.

7



8

VERNISÁŽ 
s aukciou žiackych prác
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Tohtoročnú výstavu otvorila zástupkyňa 
riaditeľa školy Judita Földesová, ktorá svojím 
príhovorom navodila príjemnú a veselú via-
nočnú atmosféru. Žiaci odboru polygrafi a, 
zameranie 02 grafi ka tlačovín, sa postarali 
o výbornú zábavu. Tento rok si pripravili pre 
návštevníkov novinku – Aukciu svojich výtvar-
ných diel. Návštevníci mali možnosť vidieť na 
výstave obrazy vyrábané tradičnými technika-
mi, doplnenými o moderné spôsoby spracova-
nia, ako napríklad techniku maľovanie špach-

V Galérii PETIT sa 18. decembra 2019 uskutočnila 
vernisáž výstavy BLACK – LINE Linoryt. Tradične boli 

vystavené krásne grafi cké práce žiakov z rôznych kútov 
sveta. Tento rok sa popasovali s témou

 Rozprávka môjho detstva a Zá  šie 21. storočia.

tľou alebo zlátenie. 21 vystavujúcich autorov 
prezentovalo 22 obrazov s tema  kou Zima za 
oknom a jeden jediný zachytával dej zvnútra 
domova. Takto si hos  a Galérie PETIT mohli 
odniesť domov na dreve maľby malebných 
dediniek, lietajúcich sobov či malého škriatka 
schovávajúceho si lízanku.

Atmosféru Vianoc dopĺňala krásna ilustrá-
cia vianočnej dedinky, doplnená sve  elkami 
na strechách, a pestrý vianočný stromček. 

Mgr. art. Barbora Molnárová



English Language 
Rules the World 
alebo anglič  na 
vládne svetu

Tí najlepší z anglič  nárov sa zišli, aby 
si zmerali sily s ostatnými žiakmi z celé-
ho sveta v online súťaži Best in English 
2019, ktorá sa konala dňa 29. novem-
bra 2019. Súťaže sa celkovo zúčastni-
lo 624 stredných škôl a 16 462 žiakov 
z 25 štátov. Z 20 žiakov, ktorí reprezen-
tovali našu školu, sa najlepšie umiestnil 
Michal Varga z triedy III. GMB, druhý 
skončil Filip Horváth z triedy II. TMT 
a na treťom mieste sa umiestnil Mar  n 
Macháň, tak  ež z triedy II. TMT. 

Naša škola sa umiestnila na 239. 
mieste na celom svete a v rámci 100 
súťažiacich slovenských škôl skonči-
la na 37. mieste. Náš najlepší riešiteľ 
Michal Varga sa so 100,5 bodu umiest-
nil na 862. mieste celosvetovo a medzi 
Slovákmi skončil na 123. mieste. 

Filip Horváth potvrdil svoju tohto-
ročnú formu a po víťazstve v školskom 
kole olympiády v anglickom jazyku 
opäť dokázal, že patrí medzi najlepších 
so ziskom 99,5 bodu, umiestnením na 
1 058. mieste na svete a 154. mieste na 
Slovensku. Mar  n Macháň, minuloročný 
najlepší riešiteľ súťaže Best in English 
2018, sa umiestnil s 97 bodmi na 1 617. 
mieste na svete a na 242. mieste v rámci 
Slovenska.

Filip Horváth reprezentoval školu 
v okresnom kole olympiády v anglickom 
jazyku, ktoré sa konalo 15. januára 2020 
na Spojenej škole de La Salle a v kategó-
rii 2D obsadil pekné druhé miesto. 

Sme radi, že naši žiaci sú jazykovo 
zdatní a vedia našu školu reprezentovať 
nielen na celoslovenských, ale aj sveto-
vých poduja  ach. Veríme, že poduja  a, 
ktoré organizuje PK CUJ, sa budú aj na-
ďalej tešiť takej obľube ako doteraz, a už 
sa tešíme na budúci ročník oboch spo-
menutých súťaží.                             

          
          Mgr. Katarína Prívozníková 
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What day do 

you celebr te  

Christmas? 

We celebrate Christmas Eve  

on 24th  December.

What time do you have

 Christmas dinner ?

Our dinner starts in each 

household at different times 

between 5 and 7 p. m. 

What do you usually 

do before you have dinner?

Before dinner we usually prepare the 

food we fry the fish peel vegetables and 

bake the desserts. Kids usualy go to 

a cemetery with their dad to 

remember their family members who 

passed away. After that the whole 

family goes to sauna which is a 

favourite Finnish tradition.

What  do you eat for 

Chrismas dinner? 

The dinner starts with lipeäkala fish. 

As sides we have potatoes and carrots 

or peas with potatoes and sometimes 

oven-baked ham with mustard. 

After dinner we serve dessert 

plum pudding with coffee 

as dessert. 

-

How to celebr te

Christmas in Finland

Who bring  you present 

Santa Claus 

or Baby Jesus ?

   
In Finland the person 

who brings us gifts is called  

Joulupukki and lives in 

Lapland.

.

Do you keep any 

special Christmas

traditions in your family?

Our family tradition is going 

to the sauna before chrismas 

dinner

Do you have 

a christmas tree  

When do you decorate ?

We also have traditional Christmas 

tree and decorate it with ornaments 

after we decorate our

 homes with christmas

 lights and various 

decorations.

Can you imagine a single year 
without enjoying the atmosphere of a 
Christmas fair in Bra  slava? Believe it 
or not, our capital a  racts both Slovak 
and foreign visitors who come to Bra-
 slava during this fes  ve season be-

cause of the unique atmosphere and 
vibe the Bra  slava Christmas fair off ers 
to its visitors.

Good cheer and Slovak cuisine rich in 
delicious Christmas cookies, Bra  slava 
bagels, potato pancakes with all possible 
kinds of fi lling from duck liver to poppy 
seeds and chocolate spread, sauerkraut 
soup, roast duck with braised red cab-
bage trimming and, of course, Christmas 
punch and mulled wine belong to just a 
few delicatessen one can try there lis-
tening to “Last Christmas”, “Imagine” or 
tradi  onal Christmas carols.  The stands 
off er goodies as well as hand-made or 
cra   souvenirs and Christmas decora-
 ons.

Being aware of the density of for-
eign tourists, our fourth-graders decid-
ed to fi nd out more about Christmas 
tradi  ons and customs people around 
the world keep and preserve. They ad-
dressed tourists and foreigners who 

Christmas

...around the World

could speak English and asked them 
how they celebrate Christmas in their 
homelands. Each of the students fi lled-
in at least two ques  onnaires while lis-
tening to the foreigners responding to 
their ques  ons.  

Guess what? There were Poles, 
Spaniards, Ukrainians, Norwegians, 
Hungarians, Belarusians, Serbians and 
Croats, Austrians, Czechs, Portuguese... 

All the world had come to Bra  slava to 
taste the feeling of Slovak Christmas.  

And the output? Come and see! Stu-
dents designed posters where you can 
fi nd more informa  on about countries 
and their Christmas tradi  ons. Just have 
a look at displays on the fi rst fl oor near 
English language labs. We are sure you 
will learn some unexpected facts. 

Kate, Erika and IV. GMA
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Christmas in

SPAIN
Common facts:

Most people in Spain go to Midnight Mass or ‘La Misa Del Gallo’ (The Mass of the Rooster). It is
 called this be-

cause a rooster is supposed to have crowed the night that Jesus was born. Christmas Eve is known as Nochebue-

na. In the days before Nochebuena, children might take part in ‘piden el aguinaldo’ where they go and sing carols 

around their neighbors hoping to get some money! Most families eat their main Christmas meal on Christmas 

Eve before the service.

called Epiphany and is celebrated on 6th January. In Spanish, Epiphany is called ‘Fiesta de Los tres Reyes Mages’: 

He answered that:

of December.

My favorite Christmas song is Last Christmas 

pm, and before dinner we always pray, and 

my dad gives us a speech about how this year 

was.

As a main dish we have, it depends because 

we have more christmas based foods, but 

usually we have all kinds of seafood or lamb.
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Aby žiaci II. GMA spoznali minulosť 
Slovákov, vydali sa 13. decembra 2019 
do Modry. Navš  vili Múzeum Ľudovíta 
Štúra a vypočuli si odborný výklad o ob-
dobí, ktoré určovalo budúcnosť Slová-
kov, a o osobnos  ach, ktoré neváhali 
obetovať veľa, aby sme my dnes mohli 
žiť v samostatnom štáte, rozprávať sa 
po slovensky a študovať v slovenských 
školách. Prezreli si vystavené exponáty, 
z ktorých určite zaujali najmä podobizne 
dvoch žien, ktoré zohrali v živote Ľudo-
víta Štúra významnú úlohu, či úlomok 
kos   z nohy spomínaného národovca. 
S napä  m sledovali jeho posledné dni 
a napokon navš  vili aj miestny cintorín, 
aby postáli pri oboch pomníkoch, ktoré 
tohto velikána slovenských dejín pripo-
mínajú. Veríme, že si odniesli veľa hlbo-
kých dojmov a užitočných informácií.

Mgr. Henrieta Jakúbková

Literárna exkurzia druhákov v ModreLiterárna exkurzia druhákov v Modre

„Tí, čo si nepamätajú minulosť, 
sú odsúdení na to, aby 

ju znova prežili.“
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por. č. priezvisko a meno trieda body

1. Pavlačič Adrián IV. GMB 35

2. Ďuriš Jakub IV. GMA 32

3. Tokoš Patrik IV. GMA 29

3. Špačková Mária IV. GMA 29

por. č. priezvisko a meno trieda body

1. Tessediková Nina II. G 34

2. Vargová Be   na II. G 22

3. Konečná Viktória I. GMB 21

Jesenné mesiace sú obdobím, kedy 
na škole prebiehajú školské kolá olym-
piád z jazykov. Zo slovenského jazyka 
a literatúry sa tento školský rok konala 
25. novembra 2019 a zúčastnilo sa jej 
28 žiakov 1. - 4. ročníka. Boli tradične 
rozdelení do kategórie B (žiaci 1. a 2. 

ročníka) a kategórie A (žiaci 3. a 4. roční-
ka). Víťazi náročného merania síl postu-
pujú do krajského kola. 

V tabuľkách uvádzame dosiahnuté 
výsledky a umiestnenie žiakov na prvých 
troch miestach.

Mgr. Henrieta Jakúbková

Čas išiel veľmi rýchlo a nastal deň D –
  20. 11. 2019, keď sa konalo na našej 
škole krajské kolo súťaže Zenit, kategó-
ria Grafi k.

Zadanie bolo vzhľadom na krátkosť 
času veľmi náročné. Za štyri hodiny 
museli žiaci vytvoriť banner, skladacie 
menu pizzerie, akciový leták a obal na 
pizzu. Po vypracovaní celého zadania ho 
museli žiaci vytlačiť, orezať a poskladať 
podľa predlohy. Pri výslednom hodno-
tení celej práce sa  hodno  li činnos  : 
krea  vny proces, konečný dizajn, počí-
tačová zručnosť, ukladanie súborov do 
zadaných zložiek a v potrebných formá-
toch (obsahujúcich zadané podmienky 
– vrstvy, orezové značky a podobne), 
manuálna zručnosť – kvalita a presnosť 
rezania vytlačených prvkov.

Cieľom zadania bolo, aby grafi cký vi-
zuál všetkých prvkov mal jednotný dizajn 
a vizuálne bol kompaktný. Tvary, použité 
fotografi e aj farebnosť a ostatné navrho-
vané čas    mali vzbudzovať v potenciál-
nom zákazníkovi chuť na jedlo. Aj pred-
stavou klienta bolo, aby výsledná práca 
mala svieži, moderný vizuál, a to taký, 
ktorý by evokoval chuť na jedlo, ktoré 

je už pripravené na podnose a čaká len 
na zákazníka. Na prvý pohľad malo byť 
jasné, že ide o pizzeriu a že pripravujú tú 
najlepšiu pizzu z najkvalitnejších a čerst-
vých ingrediencií.

V krajskom kole sa umiestnili žiaci 
v tomto poradí:

1. Juraj Boďa, SOŠ polygrafi cká;
2. Terézia Kabátová, Gymnázium 

Juraja Hronca;   
3. Dominik Malík , SOŠ polygrafi cká.

Všetci súťažiaci v krajskom kole 
zvládli náročné zadanie a popasovali sa 
aj s dokončovacími prácami, ako bolo 
orezanie a správne poskladanie menu.

Víťazom krajského kola gratuluje-
me a žiakovi z prvého miesta praje-
me krea  vneho ducha a pevné nervy, 
aby úspešne reprezentoval našu školu 
v celoslovenskom kole.

Ing. Ružena Bocková

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

krajské kolo kategórie Grafi k  Zenit Zenit 
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Grafi ckému dizajnu sa venujem cca 
10 rokov, prak  cky už pred nástupom 
na polygrafi ckú som riešil jednodu-
ché animácie a učil sa grafi ku. Na SOŠ 
polygrafi ckej som študoval dizajn digi-
tálnych médií v rokoch 2008-2012. Vo 
voľnom čase pracujem na svojich projek-
toch, ako Simplefaktura.sk a Mockupie.
com. Ak mi zostane čas, tak vytváram 
logá a bradingy pre mojich klientov. 

 
Čo ťa viedlo študovať grafi ku?
Od malička ma bavila digitálna tvor-

ba (keďže kresliť veľmi neviem :) ). Viac 

ma to ťahalo do komerčného/reklamné-
ho priestoru, kde sa veci hýbu rýchlo a 
každú chvíľu vzniká veľa kampaní alebo 
produktov. Baví ma ten pocit, keď vytvo-
rím grafi ku, ktorá sa ľuďom páči a ktorá 
pomôže napríklad fi rme zvýšiť predaj 
alebo brand awareness.

 
Čo   škola dala z hľadiska vedomos-

  a čo by si zmenil v spôsobe učenia?
Budem kri  cký, lebo iba kri  ka po-

súva veci vpred. Počas môjho štúdia 
mi škola ukázala, aké existujú grafi cké 
programy, čo bolo super, ALE nevedela 
zo žiakov vytlačiť väčší „výkon” v rámci 
prak  ckej čas  . Škola by sa mala viac za-
merať na túto stránku. Väčšia odbornosť, 
vačšie nároky, viac tvorby. Na to, čo nám 
trvalo 2 mesiace na praxi, v reklamnej 
agentúre by ste mali 2 dni. Treba vyššie 
postaviť latku. Čas sú peniaze a dnešná 

doba je, bohužiaľ, rýchla a potrebuje ši-
kovných ľudí, ktorí majú skills.

 
Ako si spomínaš na maturitu? Je na-

ozaj formalita?
Bolo to stresové. :) Musel som sa na-

učiť veľa vecí a mať ich na pamä  , aby 
som nepohorel. Dopadlo to ale v poho-
de a nevykopli ma. Formalita to nie je, 
musíte mať aspoň nejaký prehľad v učive 
a zdravý rozum. 

Kam viedli tvoje kroky po skončení 
strednej školy?

Po skončení školy som vedel, že 
chcem robiť grafi ku komerčne, ale ne-
mal som pocit, že moje skills sú na takej 
úrovni, aby sa mi podarilo zamestnať sa 
v reklamke. Trochu som si predĺžil štu-
dentský život a začal som študovať fi l-
movú a mediálnu tvorbu ako nadstavbo-
vé štúdium na umeleckej škole Ivanská 
cesta tu v Bra  slave. Pomohlo mi to sa 
zamyslieť, začať robiť na svojich veciach,  
učiť sa ďalej a spoznávať nové veci 
v reklame a grafi ke.

 
Ako spomínaš na prácu v reklamnej 

agentúre?
Pre mňa ako „workoholika” to bolo 

perfektné prostredie. V Triad Adver  sing 

ROZHOVORROZHOVOR  s grafi ckým dizajnérom
Filipom Lichtnekerom

Môžeš sa nám predstaviť.
Volám sa Filip Lichtneker a aktuálne pracujem ako grafi cký dizajnér 
v Exponea.com. Pred Exponeou som pracoval 5 rokov ako art director 
v reklamnej agentúre Triad Adver  sing. Pracoval som na tvorbe kampaní, 
webov, aplikácií a online/offl  ine grafi ke pre klientov, ako O2, Rajo, Poštová 
banka, Vinea, Tatratea, Kofola. 



sú super ľudia. V rámci agentúry sme ne-
boli rozdelení na oddelenia (ako to býva 
v „klasických” reklamkách), ale sedeli 
sme spolu ako  m. To človeka naozaj 
posunie, lebo vidí, ako iní ľudia makajú a 
rozmýšľajú nad vecami.

Veľakrát sa stalo, že s nápadom na 
kampaň prišiel programátor alebo ac-
count manager. Tým chcem povedať, 
že všetci ľudia sú krea  vne tvory. Stačí 
len na sebe makať, rozmýšľať a nebáť sa 
povedať svoj nápad svetu. Je jedno, čo 
robíte, vždy to viete posunúť ďalej. Práca 
v reklamke ma naučila, že treba na sebe 
makať a nezaspať na vavrínoch.

 Čo ťa viedlo k rozhodnu  u živiť sa 
ako grafi k na voľnej nohe?

Možnosť tvoriť. Sebarealizácia je 
dosť podstatná vec v mojom živote. Je 
to fajn pocit, keď ľudia vidia tvoju tvor-
bu, aj keď je komerčná. Zároveň v grafi ke 

a reklamkách sú zaujímaví ľudia, ktorí vás 
vedia posunúť o 1000 % ďalej.

 
Akú perspek  vu do života má čer-

stvý absolvent v grafi ke?
Ťažkú. Je to len začiatok cesty. Člo-

vek sa celý život učí a pla   to dvojná-
sobne v grafi ke, marke  ngu a reklame. 
Nie je to ale nemožná cesta. Netreba 
byť hrdina, treba mať zdravú mieru se-
bakri  ky. Pomôže vám to, keď sa stret-
nete s ľuďmi, ktorí zažili toho v reklame 
1000-krát viac ako vy. Uvidíte, že sú 
absolútne normálni a nad vecou. Netre-
ba byť deprimovaný, zo začiatku to má 
každý ťažké, ale postupne, ako sa človek 
dostane do tejto sféry, tak spozná veľa 
zaujímavých ľudí a myšlienok.

 
Aké sú tvoje odporúčania pre žia-

kov SOŠ polygrafi ckej do života?
Makajte na sebe. Nechcem byť zlý, 

ale nespoliehajte sa len na školu a uči-
teľov. Tvorcami svojho šťas  a a svojich 
skills ste VY sami. Nevadí, že vás grafi ka 
nebaví každý deň na 100 %, ani ja som 
to na začiatku tak nevnímal. Dôležité je, 
aby vás to aspoň sčas   bavilo. Najviac 
sa vám vrá   to, ak grafi ke alebo práci na 
projekte viete odovzdať váš čas, ktorý 
by ste možno prefl ákali vonku. Uvidíte, 
že postupne sa vám začne viac a viac 
dariť.                                                      (jf)
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FOTOGRAFIE: Katarína Nemčeková, II. GMB


