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Držím v ruke knihu a nemôžem od 
nej odtrhnúť zrak. Ten príbeh je fasci-
nujúci. Chcem vedieť ako sa to skončí. 
Príbeh ma úplne pohltil. Potajomky 
čítam s baterkou pod perinou. Mama 
sa hnevá. Už som mala spať. Berie mi 
baterku, prísne sa na mňa pozrie, ale 
nakoniec sa usmeje, pohladí ma po 
vlasoch, dá mi pusu a povie, aby som 
už spala, nech si oddýchnem, ráno 
idem do školy. Och joj, do školy. Bu-
dem musieť dlho čakať na pokračova-
nie príbehu.

Asi takto vyrastali vaši starí rodičia, 
rodičia, učitelia. V hlavách im možno ví-
rili myšlienky: Ako sa tlačili knihy kedysi? 
Mohol ich mať každý? 

Knihy sa už v dávnych dobách po-
važovali za zdroj múdrostí a informácií. 
Zapisovali sa do nich rodokmene, deji-
ny, udalosti a rôzne dôležité informácie. 
Schopnosť čítať a písať bolo výsadné 
právo historikov, lekárov, umelcov. Až 
do vynájdenia kníhtlače sa väčšina kníh 
písala ručne. Len niekoľko kníh bolo vy-
tlačených pomocou rytých drevených 
blokov. Obe metódy boli veľmi pomalé a 
v konečnom dôsledku veľmi drahé. Do-
voliť si ich mohli len kláštory, univerzity 
a najbohatší obyvatelia.

Prvý pokus použiť izolované znaky 
k zostaveniu sadzby urobil už v roku 
1004 nášho letopočtu Bi-Šeng. Kera-
mické znaky umiestnil na kovový plát, 
kde sadzbu fixoval pomocou vosku. Roz-
metanie sadzby po tlači bolo jednodu-
ché. Stačilo plát nahriať, vyliať voskovú 
zmes a znaky boli pripravené na ďalšie 
použitie.

Napriek tomu, že v Ázii pozna-
li kníhtlač už v 10. storočí, Európania 
o tom nemali ani tušenie. Tu sa začali 
kníhtlačou zaoberať až na začiatku 15. 
storočia.

V roku 1448 dostal Gutenberg pô-
žičku 150 guldenov a zriadil dielňu 
v meste tzv. Mainzer Urdruckerei, 
v ktorej vytlačil prvé drobné tlače a gra-
matiky. V tej dobe sa objavuje zmienka 
o jeho najstaršej tlači. Šlo o výtlačok 
básne z posledného súdu podľa Sibylinej 
knihy z roku 1360. 

Gutenberg rozmýšľal o použití po-
hyblivých, znovu využiteľných písmen.
Výsledok bol úžasný. Gutenberg vy-
myslel techniku výroby celkom rov-
nakých vymeniteľných kovových pís-
men, ktoré mohli byť prisádzané tesne 
k sebe. Vyrezal oceľové razidlá písmen 
a vyrazil ich do medi. Do takto vznik-
nutých matríc nalial olovo, ktoré po vy-
chladnutí vytvorilo zrkadlovo obrátené 
písmená. Tie potom Gutenberg zosta-
voval do tlačiarenských foriem, natieral 
tlačiarenskou čerňou a na drevenom 
lise, vyrábal celé strany v požadovanom 
množstve.

Tlačiarenský lis obsluhovali dva-
ja tlačiari. Jeden nanášal farbu a druhý 
nakladal papier a odoberal potlačené 
hárky. Zo začiatku tlačili na pergamen, 
ktorý zvlhčovali. Technické poznatky 
Gutenbergovi umožnili, aby ručným ko-
volejárskym prístrojom, ktorý sám skon-
štruoval, vyrobil zo zliatiny olova, cínu, 
antimónu, a bizmutu za hodinu viac ako 
sto úplne rovnakých, vymeniteľných ko-
vových typov písmen. Vďaka zdokonale-
niu farby sa mu podarilo potláčať papier 
z obidvoch strán.

Autor jedného z najvýznamnej-
ších objavov ľudstva zomrel v Mainzi 
3. februára 1468. Jeho vynález kníhtlače 
ovplyvnil každodenný život v nasledujú-
cich storočiach a pôsobí dodnes.

Kníhtlač (tlač z výšky), sa v súčas-
nosti málo používa. Vo veľkej miere ju 
nahradili iné techniky. Najpoužívanejšia 
z nich je ofsetová tlač. Digitálna tlač je 
nová technika, ktorá sa na trhu objavila 
v prvej polovici 90. rokov a stále sa vy-
víja. Obsah tlače vstupuje do tlačového 

stroja, ovládaného vlastným počítačom, 
v digitálnej forme. 

A čo na záver?
Gutenbergov spôsob tlače mal vplyv 

na rozvíjajúce sa technologické postupy. 
Ukázal, že možno použiť štandardné 
vymeniteľné súčiastky pre opakovanie 
technických operácií. 

Mechanicky tlačená kniha zrýchlila 
a zlacnila výrobný proces. Knihy sa stali 
cenovo dostupné a zároveň sa vedo-
mosti a poznatky tej ktorej doby spoľah-
livo uchovávali. Kníh bolo viac a mohli 
sa tak dostať nielen do rúk bohatých 
šľachticov, ale aj chudobných, obyčaj-
ných ľudí. 

Bol to naozaj epochálny objav, ktorý 
zasiahol do života ľudí. Zvýšil ich gra-
motnosť, vzdelanosť, otvoril nové mož-
nosti. Tento objav umožnil odovzdávať 
poznatky a vedomosti ďalším generáci-
ám, aby tie mohli budovať svoju budúc-
nosť na pevných základoch.

Blížia sa Vianoce a vaše kroky možno 
povedú do kníhkupectva, aby ste kúpili 
darček pre svojich blízkych a snáď aj pre 
seba. A možno keď budete držať knihu 
v rukách spomeniete si na Gutenberga, 
ktorý sa nebál hľadať, rozmýšľať a žiť 
svoje sny. 

Prajem Vám šťastné a veselé Vianoce.
Ing. Monika Soľavová

Foto: archív

nový oficiálny e-shop našej školy: www.stlac.sk
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EDITORIÁL                                                                naše predsavzati a...

So skracujúcimi sa dňami a predlžujúcimi sa nocami nebadane pri-
chádza zima. Prešuští  okolo nás v hýrivom kabáte z pestrých listov 
a s pavučinami vo vlasoch, aby ho vzápätí  vyzliekla a odela si šaty, 
z ktorých mrazí. Pod pazuchu drží zohnutého vráskavého muža, opie-
rajúceho sa o palicu. Je to starý rok z Andersenovej rozprávky a chys-
tá sa odovzdať vládu roku novému. Tak sa stretne minulé s budúcim, 
spomienky s tušením. 

To v nás každoročne vyvoláva potrebu pýtať sa, hodnoti ť, ale aj 
možnosť začať ďalší rok s čistým ští tom. Niečo zmeniť, zlepšiť. Stať sa 
niekým novým, splniť si sny a túžby. Vymeniť opatrnosť za odvahu, 
osamelosť za priateľstvo, prečítať nové knihy, pozrieť si posledný fi lm, 
dokresliť načatý obrázok, povedať mame, že ju mám rád, prestať fajčiť, 
opraviť si známky...

V ti chu vianočných večerov sadáme k stolu a na hárok papiera spi-
sujeme predsavzati a. Tušíme však zároveň, že ak sme sa nezmenili 
doteraz, ak sme nezahodili niekdajšie ja, ktoré nám už liezlo na nervy, 
a nezačali sme s vlastnou premenou, magický dátum 1.1. nám veľa 
šancí na úspech nedáva. Na to, aby sme sa zlepšili, predsa nepotre-

bujeme žiadne dátumy! Stačí len chcieť a začať 
hneď, hoci aj uprostred marca.

Milí naši žiaci, v duchu blížiacich sa 
vianočných želaní vám prajem, aby ste 
žiadne novoročné predsavzati a nepo-
trebovali, lebo ste si už svoje sny splnili 
alebo si ich práve plníte.  

Mgr. Henrieta Jakúbková

Ilustrácia: Katarína Masareová
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Budovu internátu obývame už 
štvrtým rokom a viažu sa nám k nej 
ti e najkrajšie spomienky posledných 
rokov našej puberty.

Dlhé konverzácie so spolužiačkami, 
karaoke (za ktoré nás naši spolubývajú-
ci pravdepodobne nemajú príliš v lás-
ke), skvelo strávené večery a nesmier-
ne zábavné vychádzky, no aj hašterenie 
sa na izbe, šomranie si popod nos, ak 
spolubývajúca trávi príliš veľa času
v kúpeľni a nevinné klebetenie - to 
všetko prináša život na internáte. 

Nikdy som nebola príliš spoločen-

ská osôbka, takže mi veľmi vyhovo-
valo, keď som si našla svoju skupinku 
kamarátok (a zároveň spolužiačok), 
s ktorými som trávila väčšinu voľného 
času.  Máme možnosť socializovať sa 
v telocvični pri športe, zabávať sa pri 
pravidelných turnajoch človeče a žolíka, 
alebo navštevovať kino vždy, keď naše 
tí nedžerské mysle zaujme upútavka na 
fi lm viac ako najnovší post našej ikony 
na instagrame. Naše pani vychováva-
teľky sú veľmi ústretové a trpezlivé. Aj 
keď nám aspoň trikrát musia pripome-
núť, aby sme si upratali, lebo je streda

a streda znamená hospodársky deň. 
S internátom ide ruka v ruke aj inter-
nátna strava. I keď toto slovné spoje-
nie vôbec neznie vábivo, nemáme sa 
na čo sťažovať. Isto, občas na tanieri 
nájdeme všelijaké gastronomické zá-
žitky, avšak ako sa hovorí - sto ľudí, sto 
chutí . Pani kuchárkam nikdy nechýba 
úsmev na tvári a s každou porciou nám 
odovzdajú aj veľa dobrej nálady, za 
čo sme im veľmi vďační. Neraz stačila 
jedna návšteva jedálne na to, aby sa 
z priemerného dňa stala ďalšia úžasná 
a vti pná spomienka.

Internát nám dal nesmierne veľa 
skúseností  – osamostatnili sme sa, na-
učili sme sa viac tolerovať iných ľudí
a (ako-tak) dodržiavať pravidlá. Prišli 
sme sem ako pätnásťročné deti  a od-
chádzame ako osemnásťroční (niektorí 
aj viac) samostatní dospelí ľudia.

Nina  Tessediková, IV. G

Čomu nás naučil internát

Po tom, ako som sa zobudila a pripra-
vilasom sa, som otvorila vchodové dvere 
a vstúpila som na ulicu. Poobzerala som 
sa okolo seba a zisti la som, že nedovidím 
ani na koniec ulice, ktorý za normálneho 
počasia vidím výborne. Spôsobovala to 
hmla šedivej farby. Bola taká hustá, že 
by sa dala krájať. Keď som začala kráčať 
smerom k parku, nič som okolo seba ne-
videla. 

Po príchode do parku som si všimla, 
že sa ranný závoj začína rozplývať. Sadla 
som si na hnedú lavičku s betónovými 
nohami a kochala som sa jesennými far-
bami, ktoré pohlti li doteraz zelený park. 
Pod lavičkou už bolo napadané oranžo-
vožlté lísti e. Na stromoch okolo mňa ale 
ešte bol čerstvý závoj jesenných listov. 

Všade, kam som sa pozrela, ma privítali 
rôzne odti ene červenej, oranžovej a žltej. 

V diaľke som spozorovala svojho 
dedka. Sedel na bicykli. Bolo ho jed-
noduché uvidieť, pretože mal na sebe 
biele tričko, ktoré medzi všetkými tými 
farbami „kričalo“. Pomaly sa ku mne 
približoval. Keď už bol skoro pri mne, 
postavila som sa. Zosadol z bicykla
a po privítaní sme začali cestu k nemu 
domov. Po ceste som sa pozerala na prí-
rodu okolo nás. 

Stromy veľké ako dvojposchodové 
domy boli teraz skoro holé, až na zopár 
listov, ktoré sa držali už z posledných síl. 
Začal fúkať mierne studený vietor a listy, 
ktoré tam len sekundu dozadu boli, boli 
teraz preč. Ešte stále sme pokračovali 

našou cestou, keď sa okolo nás prehnal 
divý vietor a rozfúkal farebné listy do 
všetkých strán. 

Onedlho sme už stáli pred do-
mom mojich starých rodičov, ktorý 
má dve poschodia. Biele okná nebolo 
skoro vôbec vidno, boli toti ž zahalené 
červeno-žltou plachtou listov. Spolu
s oknami nebolo vidno ani tmavohne-
dé vchodové dvere. Za domom sa týčili 
vysoké stromy, ktoré už jeseň pomaly 
zafarbovala svojou farebnou paletou. 
Keď sme sa priblížili k domu, spopod 
listov sem-tam presvitali tvrdé tmavo-
ružové tehly. Pred domom nás už čaka-
la natešená babka. Všetci sme sa zvítali
a išli sme do domu.

Sofi a Goňová, III. TMT

Moja jesenná prechádzka mestom

Všade, kam som sa pozrela, ma privítali našou cestou, keď sa okolo nás prehnal 

Moja jesenná prechádzka mestom

Čomu nás naučil internát

Ilustrácia: Júlia Masareová

[žiacke príspevky]



Improvise. Adapt. Overcome. Since 
a scary-movie night was off  the table 
this Halloween, our expert team of 
witches came up with a new special 
plan. With regard to all the experience 
our teen wizards had already had, we 
felt the urge to put all of their spells, 
tricks, poti on recipes and rites togeth-
er. Thus, the Book of Shadows came 
to existence. Of course, that wasn’t 
all. The young magicians had to prove 
their powers in a Halloween Scavenger 
Hunt, which wasn’t an easy task!

All our students were informed to 
wear something dark (preferably black) 
on Tuesday, because, as we all know, 
black is a color of mystery, magic and 
power. Moreover, it is associated with 
witches, wizards, magicians, enchant-
ers, sorcerers and other beings gift ed 
with supernatural powers. Black is also 
strongly ti ed to Halloween, so it was
a natural choice.

In most of the Tuesday English les-
sons, the students were given 30 tasks – 
some of them as easy as a pie (e.g.“Write 
the word Halloween using your left  
hand“), some of them were just barely 
possible (e.g. “Create whatever spooky 
word using your body/bodies”). Divided 
into teams they were trying to accom-
plish as many of them as possible in
a 45-minute ti me. They were taking self-
ies with Halloween creatures, checking 
their classmates’ socks, writi ng the word 
“Halloween” in diff erent ways, casti ng 
spells, walking like zombies, putti  ng on 
some Halloween make-up and scaring 

their friends. They were all consumed in 
the game and were hurrying to win it. 
The most successful ones were awarded 
a handy prize. 

Not to leave anyone out of Hallow-
een acti viti es, students who didn’t have 
English that day sti ll could take part. The 
students, who were ready to share their 
best projects with others and leave their 
footprint on the sands of ti me for their 
successors at this school to learn from, 
were welcomed on the fi rst fl oor, near 
the classroom 106. The Book of Shad-
ows, a custom-made piece of bookbind-
ing art, was pati ently waiti ng there, in
a dark, gloomy sti ll life, for its pages 
to be covered with new contributi ons 
in the fi eld of magic. The students ap-
proached the book and wrote their 
pieces fearlessly. In just two days, they 
fi lled the pages with various spells.
A spell that makes your desires come 
true, a spell of good grade summoning, 
spell of love or forgetti  ng. One can also 
fi nd several interesti ng recipes – a po-
ti on that changes you into a cat,  a rec-
ipe for happiness or for ti me travelling.

Our expert team of witches praises 
and thanks the ones who took part in 
this special Halloween project. We be-
lieve you had fun, you were provoked 
to try something new and maybe got 
inspired by your friends. When it comes 
to the book of spells, you helped to start
a new collecti ve traditi on headed to-
wards a unique artefact. 

Dominika Dugovičová,
The White Witch

Black Is My Happy Color

Dovoľte mi, aby som sa vám predstavila.

Mgr. Eva Limbecková
V školskom roku 2021/2022 som 

začala pôsobiť na Strednej odbornej 
škole polygrafi ckej na pracovnej pozícii 
školský psychológ. Môj čas, kedy som 
vám k dispozícii, je pondelok a štvrtok 
od 10.00 do 14.00 hod., v kabinete číslo 
003 na prízemí v budove teoreti ckého 
vyučovania. V prípade, že uvedený čas 
niekomu nevyhovuje a nechce chýbať 
z vyučovania, dá sa dohodnúť termín 
aj mimo uvedených hodín. Bola by som 
rada, keby ste využili svoj čas a nemali 
zábrany, či obavy prísť za mnou s akým-
koľvek problémom, trápením, dilemou 
či pocitom nezvládnuti a každodenných 
životných situácií. 

Život nás stále prekvapuje rôzny-
mi okolnosťami a dáva nám veľa úloh 
na zvládnuti e, situácií, ktoré sú ťažké, 
neriešiteľné, nezvládnuteľné a hlavne 
sa musíme rozhodnúť čo a ako ďalej. 
K tomu všetkému žijeme náročné obdo-
bie. Musíme sa prispôsobovať rôznym 
obmedzeniam. Sociálna izolácia, ktorá 
bola veľmi dlho v našom každodennom 
živote, zanechala veľa a ukázala nám, 
ako ťažko pociťujeme niečo, čo sme 
predtým ešte nezažili a ako by sme sa 
predtým boli tešili, keby sme mohli byť 
doma. Boli sme, a bolo to o inom, dlho 
sme sa netešili...

Som tu pre každého z vás, kto chce 
hľadať spôsob, cestu a možnosti , ako 
vypusti ť zo seba všetko, čo ho trápi, 
kto si chce nájsť čas pre seba a tešiť sa 
z toho, čo má a čo všetko môže mať.

Stačí zaklopať.
Eva Limbecková

their friends. They were all consumed in 
the game and were hurrying to win it. 
The most successful ones were awarded 

een acti viti es, students who didn’t have 
English that day sti ll could take part. The 
students, who were ready to share their 

Ilustrácia: Katarína Masareová
Foto: Mathias Kubíček, M. Kovácsová
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One of my favourite books and 
one I rather randomly stumbled upon 
is called Hogfather by Terry Pratchett. 
It’s one of unique stories from the Dis-
cworld book series. I had borrowed this 
book from my father and had complete-
ly forgotten about it. When I found it 
during spring cleaning on a dusty book-
shelf, I decided to give it a go. To my 
surprise, I found myself laughing within 
the first minutes of reading and I quite 
literally fell in love with this book. This 
brilliant piece was for the first time 
published by Victor Gollancz Ltd. in 
1996, London.

Sir Terence David John Pratchett 
(Terry Pratchett for short) was an Eng-
lish satirist and author of fantasy come-
dy novels. He was born in Beaconsfield 

in Buckinghamshire, 1948. He graduat-
ed from High Wycombe Technical High 
School and wanted to be an astrono-
mer, but lacked the necessary mathe-
matical skills. He developed an interest 
in science-fiction that stayed with him 
and worked as a journalist. Later on, he 
wrote an astonishing number of books 
and is best known for his Discworld se-
ries of 41 novels.  However, in 2007, 
he was diagnosed with early-onset 
Alzheimer’s disease and died in 2015, 
aged 66.

There are countless reasons why 
this book is my favourite. For starters, 
the characters. Anyone named Mr. 
Teatime sounds lovely and welcoming, 
right? Wrong. Mr. Teatime is an assas-
sin for hire. Susan, a sweet and caring 

girl is Death’s granddaughter and her 
companion, The Death of Rats is a small 
skeletal rat with dark robes and a tiny 
sickle. The plot is also very unique. It’s 
about the nature of belief, in particular 
that people need to believe small fan-
tasies like the “Hogfather” or the Tooth 
Fairy in order to believe in larger ones, 
such as justice and hope. I also like that 
the book is written in a dark, satirical 
and playful way.

The story is set in Discworld, a fan-
tasy land in the Tolkien and Brothers 
Grimm mould, narrated by the author. 
After the sudden “loss” of the Hogfather 
(Santa Claus), Susan sets off to save the 
god of Hogswatchnight (Christmas). By 
stealing Tooth Fairy’s kids’ teeth, Mr. 
Teatime is able to command children 
to no longer believe in the Hogfather, 
thus imprisoning him. Death tries to 
fulfil his role in the meantime as Susan 

When I was a little girl, I wasn’t a big 
fan of reading. Even looking at the big 
blocks of text made me bored. I simply 
wasn’t able to concentrate on it without 
my mind spacing out. However, during 
these past years, I have found myself 
enjoying reading. I may have found the 
right genre that made me the book-
worm I am today. Although most books 
I read are usually fiction, the book that I 
want to talk about today is nonfictional. 

The name of this book is “Starting 
point: 1979-1996” written by Hayao 
Miyazaki. This book was published for 
the first time in Japan by Studio Ghibli 
in the year of 1996. However, in 2009 
it was translated and published by the 
VIZ Media. This book was made for 
people who want to become  animators 
or Japanese/western animation lovers.

Hayao Miyazaki was born in 1941 in 
Tokyo. After he graduated from Gakus-
huin University and got a degree in Po-

litical Science and Economics in 1963, 
he joined Toei Animation Company as 
an animator. In 1985 he co-founded 
Ghibli Studio with Takahata. Miyazaki is 
responsible for a lot of worldwide loved 
animation classics like “Spirited Away”, 
“My neighbour Totoro”, “Kiki’s delivery 
service”, and much more. For these 
films, he won a lot of awards. One of 
them is Oscar for the best-animated 
feature film “Spirited Away” in 2003. 
He has published several books of es-
says, drawings and poems, including 
“Starting point: 1979-1996”.

The reason I have chosen this book 
is that it taught me a lot of useful back-
ground information about animation 
and story-making. It filled my free time 
and taught me something useful with-
out me even knowing. It also helped 
me took off my rose-coloured glasses 
and be aware of the risks of this profes-
sion. Reading this book feels like talking 

to your teacher after school. It’s not 
like he is trying to teach you something 
new, he is just talking about his person-
al experiences in the industry.

To be completely transparent, I ha-
ven’t finished reading this book yet. 
However, even thirty pages of this 
book contain more information than 
any other book I have read so far. One 
of the most interesting parts was the 
foreword where John Lasseter talked 
about his personal encounter with Mi-
yasaki. He talked about how he once 
visited Miyasaki in his studio and he 
showed him ideas of the new work 
that he was working on at the time, his 
favourite scenes from his movies, and 
even how he shows these scenes to 
animation students as a good exam-
ple. In the main content of the book, 
I have read about his beginnings, how 
he writes a story and a comparison 
between the animation industry in the 
past and the animation industry now.

I really admire Hayao Miyasaki. He 
seems like such a nice, creative person 

A book I was deeply impressed by

A book I was deeply impressed by
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In the middle of October, 
me and 16 other fourth 
graders met an amazing 
English teacher and lecturer, 
Graham Last, in order to 
practice and learn topics 
for our final oral exams for 
five days. The event we 
attended, held annually at 
our school is called The 
English Week. 

For five days, from 
Monday to Friday we learnt, 

talked and had plenty of fun. We found 
out many things about Graham. He told 
us about England, a little bit about his 

with Graham

who tries to tell beautiful stories that 
help people all around the world. He is 
my biggest inspiration in this field.

I was really impressed by this book. 
I would recommend this to my friend 
if they are interested to learn some-
thing interesting about the background 
of the animation process. However, 
it’s not only about the animation. This 
book will also give you a different per-
spective on life and motivates you to 
try being your best version of yourself.

Katarína Masareová, IV. GMB 

life there and here in Slovakia as well. 
We were learning hard, but also had 
plenty of games and tried to have a talk 
like during our final exams to try what 
it actually feels like. Trust me, it’s not as 
easy as it looks like and you need to be 
prepared properly for all the exams. 

In my opinion, it’s an amazing 
experience and you should sign up 
for it as well, no matter if your English 
is poor or amazing. You’ll always learn 
something new and lessons with 
Graham will give you confidence to talk 
in English more and better. 

Michaela Glasnáková, IV. GMB

[student’s contributions]

and her companion, Death of Rats, look 
for a way to stop Mr. Teatime and bring 
back the Hogfather. Along the way 
they discover that several small gods 
are being created due to an abundance 
of excess belief in the world caused by 
Hogfather’s disappearance. They need 
to stop Mr. Teatime and bring back the 
lost hog before it’s too late. 

I admire the main antagonist as he’s 
exceptionally clever, ruthless, some-
what crazy and very creative when it 
comes to “killing gods”.    

I would recommend this book to my 
friend because I personally loved every 
page of it. It made me laugh half of the 
time, and cover my face in anticipation, 
embarrassment and sheer hysterical 
nonsense the other half. 

Petra Rendošová, IV. GMA

[student’s contributions]

Ilustrácia: Katarína Masareová Foto: Martin Petrík
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Tento rok sa Župné dni konali na 
novej autobusovej stanici  Nivy v piatok 
8.10.2021 od 9:00 do 17:00 hodiny.

A čo sú to Župné dni? Žiaci de-
viatych ročníkov sa musia rozhodnúť 
o svojej budúcnosti, aký študijný alebo 
učebný odbor pôjdu ďalej študovať. Pri 
ich výbere im pomôžu Župné dni, kto-
ré ponúkajú prezentáciu stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti  Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Našu školu 
reprezentovali žiačky III. TMT Barbo-
ra Bitová, Hanka Blinková,  Ester Malá 
a Sofia Goňová pod dozorom pani maj-
sterky Bockovej a pána Jurkoviča. 

Tentoraz sme tam neboli ako žiačky 
deviateho ročníka, ale ako reprezen-
tantky našej školy. Bol to veľký roz-
diel, keď sme tam prišli ako deviatačky 
a zisťovali sme informácie o stredných 
školách. A teraz, to bolo naopak. My 
sme podávali informácie o našej ško-
le a odpovedali sme na otázky rodičov 
a žiakov. Zo začiatku sme mali strach, čo 
budeme hovoriť, ale rýchlo sme striasli 
zo seba nervozitu a potom to už bolo 
jednoduchšie. Bohužiaľ, niekedy sa tam 
objavili aj ľudia, ktorí nemali absolútny 
záujem o školu a boli nepríjemní. No 
my sme takéto situácie v pokoji zvládli. 
Samozrejme prišli aj záujemcovia, s kto-
rými sme sa dokázali zasmiať a zároveň 
ich dobre informovať o našich študij-
ných odboroch. Niekedy sa nám tiež 
zdalo, že rodičia boli viac vystresovaní, 

alebo mali väčší záujem o informácie 
ako samotní deviataci.  

Ja osobne som bola pri výbere stred-
nej školy úplne stratená, toľko možností 
a len jedna voľba.  Je ťažké sa rozhodnúť, 
ktorým smerom sa vlastne vydať. A pre 
deviatakov to rozhodne nebolo a nebu-
de ľahké. 

Na 10. ročník Župných škôl prišiel 
najvyšší počet stredných škôl pod sprá-
vou Bratislavského kraja.  Reprezentanti 
škôl novým mladým uchádzačom pre-
zentovali jednotlivé odbory, ktoré sa 
študujú na ich školách. Potencionální zá-

ujemcovia boli plní nadšenia a očakáva-
nia, možno pociťovali aj trochu neistoty. 
Každá škola sa snažila prezentovať ako 
najlepšie vedela. To samozrejme platilo 
aj pre nás. Síce sme museli mať rúška, 
ale pod nimi sme každého vítali s úsme-
vom na tvári a pozitívnou energiou. Celú 
atmosféru ešte viac umocnila návšteva 
pána ministra školstva Branislav Gröh-
ling a predsedu Bratislavského samo-
správneho kraja pána Juraja Drobu. 

A čo sa týka priestoru na Nivách, ten 
bol nabitý pozitívnou energiou. Nové 
priestory Nív pôsobili príjemnejšou at-
mosférou ako priestory Aviónu, kde som 
si vyberala školu ja. Mne osobne sa od-
tiaľ nechcelo odísť. Páčila sa mi najmä 
zelená strecha, z ktorej je krásny vyhlaď 
na Bratislavu.

Hana Blinková, Barbara Bitová 
III. TMT

Bratislavské župné dni

Foto: Ružena Bocková
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Čo znamená slovíčko pre súťaž ZE-
NIT:

Zručnosť, Elán, Nápaditosť, Invencia 
a Tvorivosť. A zahŕňa technické odbo-
ry ako sú programovanie, elektroniku a 
strojárstvo.

Súťaž prebieha v ôsmych kategóriách 
a je určená pre žiakov SŠ, SOŠ a gymná-
zií. Pri tvorbe súťažných zadaní si žiaci 
rozvíjajú svoje tvorivé schopnosti, vyu-
žívajú odborné a teoretické vedomosti 
a v neposlednom rade odborno-praktic-
ké schopnosti, zručnosti.

V minulom školskom roku sa neusku-
točnilo školské kolo, ale iba krajské kolo, 
ktoré prebiehalo online, z dôvodu zlej 
pandemickej situácie a uzavretiu škôl.

Preto sme sa tento rok tešili, že žia-
ci môžu súťažiť v školskom kole, tak ako 
v predchádzajúcich rokoch prezenčne 
na našej škole a to na pracovisku prak-
tického vyučovania. 

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 
grafik a webdeveloper. Tento rok sa do 
kategórie  grafik prihlásili len žiaci štvr-
tého ročníka. V kategórii webdeveloper 
boli zastúpení žiaci druhého, tretieho 
a štvrtého ročníka. 

Zadanie v obidvoch kategóriách bolo 
na krátkosť času náročné. Žiaci sa s tým 

popasovali a zvládli to veľmi dobre. Pre 
žiakov 4. ročníka to bola dobrá skúška a 
príprava na praktickú maturitnú skúšku. 
Žiaci  zistili, v čom majú rezervy,  kde 
musia pridať a v čom sú dobrí. Umiest-
nenie žiakov v školskom kola 2021/22 :

V kategórií Grafik:
Králik Andrej, IV. GMB
Buchmei Adriana, IV. GMB
Rybár Patrik, IV. GMA

V kategórií Webdeveloper:
Kováč Róbert, III. GMA
Šípoš Zoltán, II. GMA
Maljarová Denisa, III. GMB

Víťazom gratulujeme a do krajského 
kola prajeme veľa úspechov a kreativity. 
A pre ostatných súťažiacich je to dobrá 
skúsenosť a motivácia sa neustále zlep-
šovať.

Ing. Ružena Bocková

Zenit 
školské kolo

Foto: Martin Petrík
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„Halloween? To je predsa ten hlúpy 
americký sviatok.“ Túto vetu každoroč-
ne vypustí  z úst nejeden človek obýva-
júci slovenské územie, avšak nie je to 
tak úplne pravda. Chyťte sa mojej ruky 
a dovoľte mi zaviesť vás do čias dáv-
neho predchodcu sviatku Halloween 
a tradície s ním spojenej.

Korene sviatku Halloween siaha-
jú až do doby pred 2000 rokmi, kedy 
škótsku či írsku zem obrábali keltské 
spoločenstvá. Pôvodný názov sviatku 
bol Samhain, slávil sa v období medzi 
31. októbrom až 1. novembrom, a bol 
oslavou ukončenia leta a začiatku zimy. 
Oslavy sa niesli v znamení veľkých va-
ti er či obetí  pre pohanské božstvá v po-
dobe hovädzieho dobytku a prosby 
o pomoc v nasledujúcich šiesti ch zim-
ných mesiacoch.

Kelti  verili, že v túto dobu bola 
hranica medzi svetom mŕtvych a sve-
tom živých otvorená, čím dovoľovala 
zosnulým vráti ť sa späť rovnako, ako 
dovoľovala monštrám dostať sa bližšie 
ako kedykoľvek predtým. Na ochranu a 
v snahe zapadnúť medzi prichádzajúce 
monštrá sa začali prezliekať do kostý-
mov, či vyrezávať tváre do repy, ktorá 

„Halloween? To je predsa ten hlúpy 
americký sviatok.“
ne vypustí  z úst nejeden človek obýva-
júci slovenské územie, avšak nie je to 
tak úplne pravda. Chyťte sa mojej ruky 
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pripomínala lebku a mala slúžiť na od-
háňanie potenciálnych hrozieb, ktoré 
boli v týchto dňoch naliehavejšie ako 
po iné dni roku.

Sviatok všetkých svätých sa v každej 
zemi slávi rozdielne. V južnej Amerike 
sú to oslavy plné farieb s názvom Día 
de los Muertos, kedy oslavujú svojich 
zosnulých príbuzných – na ich hroby 
prichystajú ich obľúbené jedlo, do kto-
rého sa môžu pusti ť po dlhej ceste, kto-
rú museli do sveta živých prejsť. V se-
vernej Amerike je to tradičné „trick or 
treat“, ale čo u nás, v Rači?

My na polygrafi ckej sme Hallowe-
en oslávili ako každý rok, tak aj tento 
s dobrou náladou, či už kvôli skráteným 
hodinám alebo skutočnosti , že na druhý 
deň sme nemuseli s nadávkami vypínať 
budík. Nech už bol dôvod akýkoľvek, 
posledný deň pred jesennými prázd-
ninami máme vždy možnosť ukázať sa 
v rôznorodých podobách, azda ako upír, 
mŕtvola či opačné pohlavie.

Žiaci sa aj tento rok mali možnosť 
zapojiť do súťaže o najlepšiu masku, 
zápis do nej prebehol vo vesti bule a ani 
tentoraz sme neboli účasťou sklamaní. 
Priestor vrátnice bol zaplnený usmieva-

vými tvárami, skrytými pod strašidelný-
mi identi tami, a každý súťažiaci dostal 
nálepku s číslom, za ktoré ste mohli 
zahlasovať. Po zápise sa všetky masky 
o 9:45 hod. mali možnosť spolu odfoti ť 
a za odmenu dostať lízanku či kupóny 
s výhodami na hodinách anglického ja-
zyka. No kto by nechcel?

Ako každý rok ani tento rok pani 
učiteľka Prívozníková nesklamala a stu-
dené chodby školy brázdila v kostýme 
čarodejnice s veľkým špicatým klobú-
kom. Tento raz si pre žiakov polygra-
fi ckej školy okrem skvelého kostýmu 
pripravila aj takzvaný „scavenger hunt“, 
kde hlavnou úlohou bolo splniť všetky 
úlohy s halloweenskou temati kou a na 
dôkaz ich splnenia ich zdokumento-
vať mobilom. Ten pár, ktorý tak urobil 
a všetkých tridsať úloh dokončil, získal 
ďalšie z mnohých prichystaných pouká-
žok. 

Záver dňa sa niesol v strašidelnej 
nálade a pri pohľade na strašidlá vy-
chádzajúce z útrob školy sme mohli len 
konštatovať, že Halloween sa nám opäť 
vydaril.

Natália Mlynarčeková, IV. GMA

11

Halloween

Foto: Marti n Petrík, Dominik Vlnka 
a M. Kovácsová

Ilustrácie: Katarína Masareová
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Lenka Jirotková Sára Čordášová Kateřina Beňáková

Valéria Gabajová

Beáta Jarabová

Wow, these are really great news! I’m very happy! Can’t wait for tomorrow, 
to tell them both, that their prints were chosen.

It is wonderful, that you and your school brought that linocut-competition 
into life. I’m sure, that it needs a lot extra-time to arrange all the things which 
are necessary for it and I’m glad to be with our school a part of it.

Many wishes and greetings to you!
Ingo Grollmus

Ernst-Litfaß-Schul
Berlin, Deutschland

Veronika Preischaftová

Anna KlusákováSamuel BezákBruno Zaharic 
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Víťazom úprimne gratulujeme a želáme 
veľa dobrých nápadov a tvorivej energie aj 
v budúcnosti. Každý linoryt naše šikovné 
žiačky IV. G a II. G triedy vytlačili na ruč-
nom príklopovom stroji Polygraph Victoria 
z roku 1955, aby sa z nich mohla vyrobiť 
v poradí tretia kniha, s ktorou sa pochvá-
lime v budúcom čísle časopisu. 

Mgr. art. Barbora Molnárová

Foto: Martin Petrík

V minulom školskom roku naša škola 
zorganizovala 3. ročník medzinárodnej 
súťaže Black Line – Linoryt. Naša ško-
la súťaž vyhlásila v októbri 2020 a ná-
sledne sa do nej zapojili žiaci z rôznych 
krajín. Oslovili sme stredné školy na Slo-
vensku, v Česku, Nemecku, Chorvátsku, 
ktoré majú podobné odborné zame-
ranie a ktoré sa do našej výzvy zapojili 
aj v minulosti. Všetky práce, ktoré sme 
dostali, nás potešili a ich vyhodnotenie 
sme zverili do rúk renomovanej poroty, 
ktorú sme špeciálne zostavili z ľudí ak-
tívne pracujúcich v oblasti grafického di-
zajnu a reklamy. Členovia poroty ocenili 
nápaditosť a kreativitu súťažných prác. 
S potešením vám preto môžeme ozná-
miť rozhodnutie poroty.

1. miesto
Mailin Strickstrock, Berlín, DE 

2. miesto
Weronika Michalski, Berlín, DE

2. miesto
Korina Liker, Rijeka, HR

3. miesto
Viktória Hanajíková, Žilina, SK 
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Pán Mišura, pred rokmi som počul le-
gendu, ako ste na vozíku spolu s ko-
legami sťahovali regály s oloveným 
písmom na Kolársku ulicu, kde bola 
v skromných priestoroch Polygrafi cká 
škola. Vedeli by ste nám povedať, čo je 
na tom pravdy?

Podľa mojich informácií túto činnosť 
vykonával pán Mikuš so žiakmi.

Čo vás priviedlo k polygrafi i?
Vždy som rád čítal najmä knihy, a to 

bol asi dôvod, že ma moji rodičia poslali 
do piešťanskej tlačiarne, aby som sa vy-
učil a súčasne bol na celý život spojený
s tlačeným slovom.

Táto tlačiareň nebola veľká, ale po-
čas učenia som sa stretol nielen s ruč-
nou sadzbou, ale aj s tlačou, knihárskou 
prácou, teda s celým komplexom výroby 
kníh a časopisov. Samozrejme na úrovni 
vtedajšej techniky.
Kam ste chodili do školy?

Do základnej školy som chodil
v Piešťanoch a učňovské roky som pre-
žil v piešťanskej tlačiarni. Školu som mal 
blízko a problémy s učením som nemal.

Spomeniete si na začiatky ručného sa-
dzača?

Áno, spomínam si. Mali sme tzv. 
kasy, v ktorých boli presne podľa pravi-
diel uložené jednotlivé písmená z olova. 
V rukách sme držali kovové sádzadlá, do 
nich sme vkladali písmenká a vytvárali 
sme z nich slová, vety a nakoniec od-
stavce. Takto sme pokračovali až na ko-
niec článku. Potom sme celý článok ulo-
žili na sadzobnicu, previazali špagátom
a obti ahli na ručnom obťahovači. Ko-
rektori článok prečítali a vyznačili chyby, 
ktoré sme opravovali. Nesprávne litery 
sme museli vyti ahnuť zo sadzby a na-
hradiť správnymi. Až potom bol článok 
pripravený na tlač.

Bolo to náročné na pozornosť všet-
kých zainteresovaných, ruky sme mali 
špinavé od olova a tlačiarenskej farby
a často nás majstri nabádali, aby sme si 
ich umývali.

V tom čase sme sa všetci učili pre neja-
ký podnik. Vy ste sa učil pre ktorý?

Ja som žiadnu zmluvu nemal, 
ale učil som sa v piešťanskej tlačiar-

ni s predpokladom, že tam zosta-
nem pracovať. Väčšie podniky až asi 
v roku 1952 začali uzatvárať zmlu-
vy so školou s tým, že jednotliví žia-
ci boli po vyučení zaradení do prí-
slušných podnikov, podľa možnosti 
v blízkosti  ich rodín.

Patríte ku generácii, ktorá pri príchode 
do sadziarne musela zakúriť v kach-
liach?

Na to si nespomínam, to robili asi 
údržbári alebo upratovačky. My sme už 
prišli do teplých miestností . Na Kolárskej 
ulici, kde som začal pracovať ako majster 
výrobného výcviku, bolo v tom čase už 
ústredné kúrenie.

Ak sa nemýlim, aj vaša pani manželka je 
polygrafk a. Kde ste sa spoznali?

Zhodou okolností  sme takmer
v jeden deň prišli do Brati slavy a na zo-
známenie bol priestor v škole, v dielni aj 
inde. Začalo to pozvaním do kina, a tak 
sme sa spoznávali štyri roky – teda do 
svadby.

Nestor polygrafi ckej školy
Vážený pán Emil Mišura! Ste jeden z posledných zakladajúcich členov polygrafi ckej školy 
na Slovensku. Dovoľte mi vyjadriť Vám úctu a požiadať Vás o rozhovor.
Ďakujem a je mi cťou, že mojich niekoľko spomienok na roky strávené s typografi ckou 
mládežou  bude niekto čítať.
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Kto vás presvedčil, aby ste sa stali maj-
strom?

Pána Špronca, ktorý pracoval 
v piešťanskej tlačiarni, vymenovali za 
riaditeľa Západoslovenských tlačiarní. 
Pretože mu záležalo na výchove ty-
pografi ckého dorastu, zobral ma so se-
bou. Už krátko po príchode som nastúpil 
ako majster odborného výcviku. Neskôr 
som sa prihlásil na pedagogické štúdium 
na vysokú školu v Trnave, ktorú som na-
vštevoval štyri semestre a skončil s dip-
lomom.

Postupne ste sa vypracovali na zástup-
cu riaditeľa pre odborný výcvik. Zare-
gistrovali ste ako sadzač zmenu tech-
nológie?

Na pozícii zástupcu riaditeľa pre 
odborný výcvik som zotrval až do od-
chodu na dôchodok. Počas tohto ob-
dobia prichádzalo k podstatnej zmene 
technológie sadzby. Prišli počítače, kto-
ré postupne nahradili olovené písme-
ná. Mladých ľudí to väčšinou zaujalo a 
s veľkým záujmom sa preorientovali na 

novú techniku, ktorú dovtedy pozna-
li iba zo zahraničnej literatúry. Tento 
spôsob sadzby znamenal okrem vyššej 
rýchlosti  aj pružnejšiu úpravu textu. My, 
staršia generácia, sme sa snažili vytvoriť 
im podmienky na zvládnuti e novej tech-
niky.

Zo školy ste odišli v roku 1990. Máte 
ešte kontakt s polygrafi ou?

Kontakt som mal prostredníctvom 
manželky, ktorá s polygrafi ou pracova-
la donedávna. Dozvedal som sa rôzne 
novinky, s akými som sa v čase mojej 
aktí vnej pracovnej činnosti  nestretol. 
Fascinovalo ma, že je možné počítačom 
preniesť do tlače celú knihu na druhý ko-
niec sveta a tam ju vytlačiť.

Vaša manželka pracovala dlhoročne ako 
redaktorka. Spoločne ste sa dopĺňali?

Počas mojej aktí vnej práce sme ob-
čas diskutovali o pravidlách typogra-
fi e, pretože na miesta do podnikov 
nastupovali väčšinou mladí ľudia, ktorí 
sa rýchlo zapracovali na počítači, ale 

zaužívané typografi cké pravidlá úpra-
vy sadzby neovládali. To bola aj jedna 
z úloh, aby im to vysvetlila. Postupne si 
na pravidlá, ktoré do polygrafi e zaviedli 
naši predchodcovia, zvykali. A o tomto 
sme s manželkou diskutovali.

Ako vnímate budúcnosť polygrafi e?
Polygrafi a sa postupne preorientuje 

výlučne na prácu s počítačom a inými 
soft vérovými nástrojmi. Celé vytvorené 
diela, čiže knihy a iné tlačoviny sa budú 
priamo z počítačov posielať do elektro-
nických kníh čitateľov. Dôraz by sa mal 
preto klásť na správnosť slovenského 
jazyka a aspoň základné prvky typogra-
fi ckej úpravy.

Pán Mišura, som vám vďačný za roz-
hovor. Vyjadrujem vám úctu za to, že ste 
boli pri zrode „našej“ školy.                     RŠ

Žiaľ, v čase publikovania nášho roz-
hovoru pán Mišura už nie je medzi nami.  
Ďakujeme pozostalým za pomoc pri tvorbe 
rozhovoru.

Foto: archív
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SUCHÁ IHLA
trochu inak

V májovom vydaní školského časo-
pisu som vám priblížila techniku suchej 
ihly. Je to typ lineárnej rytiny, pri ktorej 
sa používa oceľová ihla na vyrývanie do 
hladkého povrchu medenej, prípadne 
zinkovej dosky. A my sme teraz miesto 
tvrdých materiálov zvolili plast. Recyklo-
vanie je teraz zaujímavá téma a stretáva-
me sa s ňou čoraz viac. Preto som spojila 
tému recyklácie a suchej ihly. Použili sme 
staré a nepotrebné obaly na CD, ktoré 
sú z priesvitného plastu. Hneď na za-
čiatku tvorby sme zistili prvú jeho vý-
hodu a to priesvitnosť materiálu. Vďaka 
jeho priesvitnosti sme nemuseli kresbu, 
náčrt prekresliť na dosku. Stačilo polo-
žiť plexisklo na kresbu a začať vyrývať. 
Názov suchá ihla vznikol z toho, že ide 

o suchý proces rytia. Ihlu pri kresbe dr-
žíme ako ceruzku. Hĺbka rýh, ktoré takto 
vznikajú v plexiskle sú priamo úmerné tla-
ku vyvíjanému na ihlu a ostrosti jej hrotu. 
Do plexiskla sa vyrývalo omnoho ľahšie, 
ako do medenej dosky. Študentov až tak 
nebolela ruka a rytina vznikala rýchlejšie. 
Keďže je to poddajnejší materiál, darila 
sa rytím dosiahnuť aj lepšia a výraznejšia 
štruktúra. Keď bola kresba vyrytá, mohli 
sme sa pustiť do tlače. Keďže materiál 
je plast nemohli sme zvoliť farby, ktoré 
sa vymývajú riedidlom. Riedidlo by nám 
plast rozleptalo, zničilo rytinu a už by 
sa z nej nedalo tlačiť. Preto sme zvolili 
akrylové farby. Pri týchto farbách treba 
pracovať svižnejšie, lebo rýchlo schnú. 
Tlačili sme na mokrý ručný papier, kto-

rý sme si deň dopredu namočili. Kresba 
výtlačku bola tak intenzívnejšia. Vytvoril 
sa aj hlbší rámik, lebo hrúbka plexiskla je 
širšia. Táto technika ponúka viac mož-
ností, môžeme ju kombinovať s inými 
tlačovými technikami, kresbu  môžeme 
aj dokolorovať  vodovými farbami. Ak už 
viac nechceme ďalej tlačiť, môžeme si 
zafarbenú rytinu na plexiskle zarámovať 
a zavesiť na stenu. Pretože je materiál 
priesvitný môžeme ho dať aj na maľbu 
a môžeme tak dostať zaujímavé dielo. Ak 
umiestnime vymyté a čisté plexisklo na 
tmavý podklad, tak vznikne tiež jedineč-
ný obraz. Video, ako sa nám darila tlač 
a celý proces si môžete pozrieť na našom 
instagrame sospolygraficka_grafika 

Mgr.art. B. Molnárová

2.

3.

1.

PRESSING MATTER 6.

Foto: Barbora Molnárová
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Jesenná Bratislava opäť ožila ilustrá-
ciami detských kníh. Od 15.10.2021 
sa po dvadsiaty ôsmy raz brány Bra-
tislavského hradu otvorili unikátnou 
prehliadkou toho najlepšieho, čo za po-
sledné 2 roky v detskej ilustrácii vo sve-
te vzniklo. Nominačná výstava na BIB 
2021 prezentovala diela všetkých 34 
slovenských ilustrátorov, ktorí sa uchá-
dzali o účasť na BIB 2021. Z ilustrácii 
kníh pre deti a mládež vybral výkonný 
výbor kolekciu 15 ilustrátorov, ktorí Slo-
vensko reprezentujú na BIB 2021. Na-
koniec cenu GRAND PRIX BIB 2021 zís-
kala ELENA ODRIOZOLA, Španielsko: 
Zvláštne pocity. A cenu ZLATÉ JABLKO 
BIB 2021 získali MYUNG AE LEE, Kórej-
ská republika: Zajtra bude slnečný deň,

AMANDA MIJANGOS, ARMANDO 
FONSECA, JUAN PALOMINO, Mexiko: 
More, SYLVIE BELLO, Francúzsko: Prvý 
sneh, ANNA & VARVARA KENDEL, 
Rusko: Na sever, Krajina dýcha, CHAO 
ZHANG, Čína: Poézia a maliarska ko-
lekcia, Príbeh babkinej slnečnice. Všetky 
knihy si môžete pozrieť aj v malej knižni-
ci, ktorá je súčasťou výstavy.

Naši štvrtáci práve pracujú na ilu-
stráciách do detskej knihy. Návštevou 
tejto výstavy si rozšíria prehľad o tom,  
aké ilustrácie sa robia po celom svete. 
Pri tvorbe ilustrácie si na začiatku kladú 

množstvo otázok. Ako vytvoriť ilustráciu, 
aby deti lepšie porozumeli čo je v tex-
te povedané? Aký zvoliť pravý výrazový 
prostriedok? Ako najlepšie objasniť jeho 
obsah, urobiť ho jasným a vizuálnym? 
Tvorba ilustrácie je proces. Môže sa zdať 
na prvý pohľad, že obrázok je vytvorený 
za pár hodín, ale v skutočnosti môže ísť 
o výsledok niekoľko dňovej až týždňovej 
práce.Na začiatku je idea a potom nasle-

duje skicovanie. Výber a voľba techniky 
ilustrácie je hádam najťažšia. Nasleduje 
výber farby a jej aplikácia na ilustrácie. 
Predposledným krokom je pridanie de-
tailov a nakoniec textúra a šum. Študenti 
štvrtého a aj druhého ročníka pozorne 
a so záujmom prechádzali vystavené 
ilustrácie. Boli nadšení, že zaujať a vy-
jadriť dej môže aj jednoduchá ilustrácia. 
Prekvapení boli aj z náročných ilustrá-
cií, ktoré podľa nich neboli určené pre 
detského diváka. Každý z nich si našiel 
svojho favorita. Na záver prehliadky sa 
zapojili aj do súťaže o vytvorenie zaují-
mavého loga.

Mgr. art. Barbora Molnárová

BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ
BRATISLAVA 2021

Foto: Barbora Molnárová
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pokrájaný na kúsky, cukor, vajce a prášok do pečiva. Spojíme celú hmotu, dobre juPostup prípravy: Múku preosejeme na dosku. Pridáme maslo alebo rastlinný tuk

premiešame. Vypracované cesto dáme na 1 hodinu stuhnúť do chladničky.

Vychladené cesto vyvaľkáme na hrúbku 5 mm a vykrajujeme formičkami do rôznych

tvarov. Pec rozpálime na 180 °C a na plech poukladané cesto. Pečieme do ružova

10 – 15 minút. Pečivo spájame ríbezľovým džemom a povrch posypeme práškovým cukrom.

1 prášok do pečiva1 vajce
150 g práškového cukru300 g masla450 g hladkej múkySuroviny:

DOBRÚ CHUŤ! Linecké pečivo

Foto: Marti n Petrík

MATEMATICKÁ HÁDANKA, kým sa pečivo upečie...
Pohár naplnený vodou do jednej päti ny objemu má hmotnosť 560 g. Rovnaký pohár naplnený 
vodou do štyroch pätí n objemu má hmotnosť 740 g. Koľko váži prázdny pohár? (gk)



pokrájaný na kúsky, cukor, vajce a prášok do pečiva. Spojíme celú hmotu, dobre juPostup prípravy: Múku preosejeme na dosku. Pridáme maslo alebo rastlinný tuk

premiešame. Vypracované cesto dáme na 1 hodinu stuhnúť do chladničky.

Vychladené cesto vyvaľkáme na hrúbku 5 mm a vykrajujeme formičkami do rôznych

tvarov. Pec rozpálime na 180 °C a na plech poukladané cesto. Pečieme do ružova

10 – 15 minút. Pečivo spájame ríbezľovým džemom a povrch posypeme práškovým cukrom.

DOBRÚ CHUŤ! Linecké pečivo
The TV series called The Chest-

nut Man is and new acquisiti on to 
crime series family. It was directed 
by Kasper Barfoed and Mikkel Serup 
starring Danica Curcic as Naia Thulin 
and Mikkel Boe Følsgaard as Mark 
Hess. Story is based on a Danish de-
tecti ve novel The Chestnut Man  by 
Søren Sveistrup who also helped with 
the creati on of this show. The show is 
available on Netf lix and fi rst made ap-
pearance on 29th September 2021. 

The story is set in Copenhagen, 
the capital city of Denmark in its qui-
eter suburbs and around  Hareskoven, 
one of Denmark’s oldest forests in fall 
of the year 2020.

 A young woman is found brutally 
murdered in a playground and one of 
her hands is missing. Above her hangs 
a small man made of chestnuts. Young 
detecti ve Thulin is assigned to this 
case with her new partner Hess. They 
soon discover a piece of evidence on 
the chestnut man connecti ng it to a 
girl, the daughter of a politi cian Rosa 
Hartung, who went missing a year 
earlier and was presumed dead. As 
ti me goes by they uncover a lot of 
secrets involving past of many people 
just to fi nd the truth.

Recommendati on from my side 
is simple. It was thrilling, mysteri-
ous and it held you too ti ght not to 
watch it in one day. The whole show 
felt like you were reading a book. It 
captured scenes which your head 
would imagine if you read the book 
and that´s not something really easy 
to do. There is a lot of shows on Net-
fl ix which by watching we all feel like 
wasti ng our ti me but with this one, 
you don´t feel like it. And that´s what 
makes it worth it. 

Natália Mlynarčíková IV. GMA

The Chestnut 
Man

TV series review

On a chilly evening of 30th Septem-
ber at 7 pm, a few of my schoolmates 
and Mrs Kate met in front of Moyz-
esova Music Hall. We had decided to 
go and see a play called “Twelve Angry 
Jurors.” Even though I didn’t know what 
lay ahead of me, I was very excited. The 
one thing I knew before that was that a 
well-known standup comedian - Nasi - 
was going to be acti ng there. 

Aft er we entered the hall and sett led 
down to our seats, we sti ll had to wait a 
bit longer before the play started. So, we 
used this ti me to talk to Mrs Kate and 
had a lovely ti me.

The play was about twelve jurors 
who had to decide the future of a nine-
teen-year-old boy who allegedly killed 
his father. Even though at fi rst, all but 
one juror had voted guilty, as they 
looked at each piece of evidence once 
more ti me, their opinion started to shift . 
It was fascinati ng to watch characters of 
all kinds interact with each order. Some-

ti mes it felt like you were stuck in that 
room with them. One of my favourite 
moments was when the last juror had to 
decide between the guilt and innocence 
of this young adult. Everything went si-
lent. You could hear a pin drop on the 
other side of the hall.

In conclusion, I am glad I could spend 
my evening like this. The play was inter-
esti ng, had a few laughs and generally 
had a great ti me. I hope that next ti me 
we go, you will join us too!

Kati e Msasareová, IV. GMB
Foto: Kate Prívozníková

Twelve Angry Jurors

..............studentˈs contributi ons...
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English positive?
Get online!

This school year not less than 91 
students took part in the first round of 
The English Olympiad on 19th Novem-
ber. Complying with all the regulations 
The Department of Foreign Languages 
had decided to hold it online. I am glad 
that students of all grades had decided 
to participate and did really well. For-
tunately, the Internet connection was 
good enough to allow all the enrolled 
students to complete their tasks in 
time. We particularly appreciated that 
students who had been staying home in 
quarantine agreed to join. 

The second and third rounds, into 
which just the best 20 made their way, 
were held on November 23rd in the af-
ternoon. Well, we started at 4.00 p.m. 
but the last contestants had their go 
at 8.15 p.m. First, they presented their 
made-up stories based on the picture 
given. Some of them were witty, some 
were funny but some got really real-life 
serious and made us think hard.  The 
third and the final round was more of 
an interaction between the contest-
ants, they were given their roles and 
their task was to simulate the assigned 

situation. The committee had lots of 
laugh. Students were desperately trying 
to convince their partners to either join 
a party or, on the other hand, say they 
don’t feel like partying without revealing 
the true reason. 

Despite the fact the two teachers 
and some of the contestants were test-
ed Covid-19 positive we are proud to 
announce that even though Covid could 
have wanted to destroy us, we did not 

let it to defeat us. Congratulations to 
the winner, Martin Klčo (II. GMA) who 
joined, competed, and beat not only the 
corona virus but all the other contest-
ants as well! 

Best in English, another internation-
al competition for English learners aged 
14-19 was held on November 26th in 
the morning. 22 students took part in 
it completing their assignments online. 
Once again, students could access the 
test both from home (if in quarantine) or 
at school. The supervisors were present 
online via MS TEAMS and in the class. 

Thanks a lot, and I really mean it, 
thanks to all of you who joined and 
competed in the competitions. Looking 
forward to another English event or-
ganized by your English teachers.

Kate

Your English teachers are wishing 
you a very Merry Christmas

Foto: Martin Petrík 
a snímky obrazovky

Ilustrácia: Marianna Matiszova
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Vyhodnotenie súťaže
PRÁZDNINOVÁ FOTOGRAFIA

2. miesto Norbert Surányi, III. GMA
3. miesto Denisa Maljarová, III. GMB

1. miesto Matej Zemanovič II. GMB

Koncom novembra sme sa dostali 
aj k vyhodnoteniu súťaže Prázdninová 
fotografi a. Žiaci mali možnosť zapojiť 
sa do fotografi ckej súťaže prázdninová 
fotografi a tým, že odfoti li fotografi u na 
jednu z ponúknutých tém:

leto / jeseň
príroda / les / lúka / dedina

večer / noc / ráno
rodina / priatelia

tradície
emócia vo fotografii

Víťazom gratulujeme. 
Súťažné fotografi e môžete pozrieť 

vo vstupnej hale školy. šfh  

Zachyti t správny a jedinečný mo-
ment je pre fotografov výzvou. Vítazovi 
Matejovi sa to podarilo. Budova 
Technopolu v refl exe jazera učarovala 
komisii, ktorá fotografi e hodnoti la. 

Foto: Marti n Petrík
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V našej škole sa uskutočňujú kategó-
rie súťaže ZENIT v oblasti grafický dizaj-
nér alebo WEB Developer. Súťaž sa skla-
dá z troch kôl: 

1.Školské kolo – každá škola si ho or-
ganizuje vo vlastnej réžii a cieľom je výber 
najlepšieho žiaka, ktorý bude reprezento-
vať školu v krajskom kole

2. Krajské kolo – výhercovia školských 
kôl postupujú do krajského kola, ktoré je 
organizované na pôde hosťujúcej stred-
nej školy, vopred vybranej prostredníc-
tvom Okresného úradu odboru školstva. 

3. Celoslovenské kolo – výherca 
z krajského kola postupuje do celosloven-
ského kola, kde súťaží s výhercami krajských 
kôl z ostatných krajov Slovenska. Celoslo-
venské kolo je organizované vybranou a 
vždy inou hosťujúcou strednou školou.

Celoslovenským kolom sa súťaž ZE-
NIT nekončí. Výherca celoslovenskej sú-
ťaže ZENIT má šancu dostať sa do úzke-
ho výberu reprezentácie, vysielanej pod 
záštitou organizácie ŠIOV a hlavičkou 
Skills Slovakia na prestížnu medzinárodnú 
súťaž EuroSkills, ktorá sa koná každé dva 
roky vždy v inej krajine. 

V KATEGÓRII GRAFICKÝ DIZAJNÉR
rieši súťažiaci vždy úlohu, ktorá súvisí 
s navrhovaním propagačných materiálov, 
ako napríklad plagátu, bulletinu, vizitky, 
hlavičkového papiera, webstránky, apliká-
cie a podobne.

Súťažiaci riešia zadanie vždy v urče-
nom časovom limite (napr. 4 hodiny) počas 
ktorého majú za úlohu spracovať grafické 
riešenia/návrhy zadaných úloh.  U žiakov 
sa vyžadujú znalosti programov, napríklad 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ale-
bo Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe 
Bridge, Adobe Acrobat, práca so súbormi.

Súťažné úlohy sú rozdelené do dvoch 
hlavných častí:

1. Spracovanie grafických podkladov 
a návrh propagačných materiálov

– návrh propagačných materiálov po-
mocou zvolených grafických programov,

– dodržiavanie štandardných alebo 
preddefinovaných orezových značiek,

– dodržiavanie farebných profilov 
podľa ich následného použitia (tlač, web) 
alebo inštrukcií zo zadania,

– vytváranie, vkladanie a úprava ob-
rázkov, ich optimalizácia pre tlač,

– generovanie a exportovanie PDF 
dokumentov podľa požiadaviek s vyža-
dovanými nastaveniami (farebné profily, 
orezové značky, verzia PDF, nastavenie 
kompresie alebo farebnej konverzie).

2. Tlač navrhnutých podkladov a ich
následná ručná finalizácia

– vytvorenie papierového modelu re-
klamného predmetu,

– orezávanie propagačných materiá-
lov podľa orezových značiek,

– lepenie firemných dokumentov na 
spoločnú podložku.

V KATEGÓRII WEB – WEBDIZAJNÉR
súťažiaci rieši zadanie v určenom časo-
vom limite  (4 hodiny). Vyžadované zna-
losti: HTML, CSS, PHP/NodeJs, MySQL, 
JavaScript, spracovanie front-end ele-
mentov ako príprava pre implementáciu 
back-end časti, dodržiavanie platných 
W3C štandardov, založených na validácii 
napísaného kódu.

Súťažné úlohy sú rozdelené do dvoch 
hlavných častí:

1. Spracovanie front-end časti webu
– návrh webových stránok pomocou 

HTML 5, DHTML, JavaScript, XHTML 
s využitím aplikačného softvéru,

– využitie CSS,
– optimalizovanie stránky pre rôz-

ne prehliadače (posledné aktualizované 
verzie),

– responzivita webovej stránky pre 
rozlíšenia (360×640px, 1600×900px, 
1920x1080px),

– dodržiavanie W3C štandardov 
(http://www.w3.org),

2. Implementácia back-end časti webu
– programovanie na strane servera,
– vytvorenie back-end prostredia za-

loženého na PHP/NodeJs,
– vytvorenie databázy MySQL,
– import/export XML dát z/do data-

bázy.
Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivé kom-

petencie žiakov a odborno-teoretické, 
odborno-praktické schopnosti žiakov. 
Vytvárať trvalý vzťah žiakov k vyučovacie-
mu predmetu, študijnému odboru alebo 
učebnému odboru. Prispievať k podpore 
profesijnej orientácie žiakov na odborné 
vzdelávanie a prípravu.

Tento rok sa krajského kola za Bratis-
lavský kraj zúčastnili dve školy, a to Gym-
názium Novohradská a SOŠ polygrafická. 
Krajské kolo prebehlo v režime online 
(dištančne), ale aj prezenčne za podmie-
nok dodržania COVID automatu.

Skúšajúci členovia  obidvoch odbor-
ných komisií sa striedali pri online kon-
trole žiačky, a to spôsobom zdieľania ob-
razovky žiaka, aby komisia videla, čo žiak 
skutočne robí. Po skončení súťažného 
času žiaci odovzdávali – posielali mailom 
alebo na úložiská – vypracované zadania 
predsedníčke odbornej komisie. Členovia 
hodnotiacich komisií vyhodnotili vypra-
cované zadania jednotlivých žiakov a ur-
čili umiestnenie jednotlivých súťažiacich 
v obidvoch kategóriách.

V kategórii Graphic Designer 
1. miesto získala Adriana Buchmei  
Stredná odborná škola polygrafická, Bra-
tislava;

1. miesto v kategórii Web Developer 
získal Robert Kováč, Stredná odborná 
škola polygrafická, Bratislava.

Víťazi postupujú do celoslovenského 
kola, ktorého organizátorom je Stredná 
odborná škola techniky a služieb, Lasko-
merského 3, Brezno. Víťazom gratuluje-
me a prajeme veľa úspechov v celoslo-
venskom kole

Ing. Bocková Ružena

Ako prebieha súťaž ZENIT? 
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Euroskills je medzinárodná súťaž od-
borných zručností  mladých ľudí a tvorí 
dôležitú platf ormu, na ktorej sa môže 
Európa prezentovať svetu prostred-
níctvom množstva rôznych odborných 
zručností  z rozličných oblastí  od prírod-
ných zdrojov, po technológiu a od do-
pravy po obchod, služby a administra-
tí vu. Koná sa každé dva roky a vždy 
v inom štáte. Tento ročník sa konal v ra-
kúskom meste Graz. Súťaž trvala celko-
vo 5 dní (3 súťažné dni + dva dni, ktoré 
zahŕňali otvárací a ukončovací ceremo-
niál). Slovenský reprezentačný tí m mal 
dokopy 8 členov z rôznych odvetví od 
kuchára, fl óristku, grafi ka a pod.

Na súťaž som sa dostala postupne. 
Na začiatku som absolvovala v brati slav-
skom kraji školské a krajské kolo až som 
sa prebojovala na celoslovenskú súťaž 
Zenit, kde som sa umiestnila na druhom-
mieste, bolo to v roku 2018. Vzhľadom 
na skutočnosť, že sa súťaž koná každé 
dva roky, mala sa konať v roku 2020, 

no aktuálna pandemická situácia ju pre-
sunula o rok neskôr, teda na september 
2021. Slovensko a školu som reprezen-
tovala v kategórii Grafi cký dizajn. Sú-
ťažné dni boli tri. Trvali od skorého rána 
(8:00) do večera (cca 17:00). Každý je-
den súťažný deň zahŕňal vždy nové za-
dania, ktoré sa sústreďovali na inú časť 
problemati ky, k čomu bol prispôsobený 
aj denný časový limit. Zadania boli veľmi 
komplexné, rozsiahle a času málo. Prvý 
deň sa sústreďoval na technickú stránku 
grafi ckého dizajnu, išlo hlavne o dodr-
žiavanie rozlíšenia podľa potreby, zna-
losti  programov a pod. Druhý deň sme 
sa venovali tlačovinám a práci s textom, 
zalamovanie. Tretí  deň sa niesol v duchu 
väčšej kreati vity a sústreďoval sa na web 
dizajnu, dizajn aplikácii a tvorbu koláže 
podľa zadania. 

Nakoniec som obsadila 7.miesto, no 
od prvej pätky má delilo len 1,5 boda, čo 
svedčí o skutočne obrovskej konkurencii. 
Zároveň som však súťažila aj v kategó-
rii Best of Nati on, ktorú sa mi podarilo 
vyhrať. Ak však mám byť úprimná, so 
svojím výkonom som nadmieru spokoj-
ná, no o samotnom umiestnení to po-
vedať nemôžem. Moje umiestnenie na 

7. mieste bolo pre mňa menším sklama-
ním, pretože som tam išla s úplne inou 
víziou a neupokuje ma ani fakt, že išlo 
o súťaž európskeho charakteru. 

Súťaž celkovo prebiehala na veľmi 
profesionálnej úrovni, čomu zodpove-
dali aj súťažiaci z ostatných krajín, ktorí 
nič nenechávali na náhodu a prišli nao-
zaj pripravení. Atmosféra však bola veľmi 
priateľská a ľudia voči sebe prejavovali 
rešpekt a pokoru. Zdravému stresu sa 
samozrejme nedalo ujsť. Na súťaž som 
sa veľmi tešila a išla som si to tam jedno-
ducho užiť a nabrať skúsenosti . Súťažiť 
s najlepšími z najlepších bola pre mňa 
česť.

 Túto skúsenosť by som rozhodne od-
poručila každému. Sama som bola voči 
súťažiam dosť skepti cká, pretože nie som 
typ človeka, ktorý by sa rád pretekal. Zis-
ti la som však, že o tom to v podstate ani 
nie je. Človek v prvom rade súťaži sám so 
sebou, prekonáva svoje vlastne limity a 
obohacuje vlastné poznanie a skúsenos-
ti . Nehovoriac o ľuďoch, ktorých človek 
stretne a nezabudnuteľných zážitkoch.

Válkyová Beáta
(absolventka SOŠP, 

študentka UCM FMK)

EUROSKILLS 2021

EUROSKILLS 2021
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Na podporou kampane Nadácie 
Markíza s názvom Odpíšeme ti  natoči-
li Jana Kirschner a známy rapper Separ 
(absolvent SOŠ polygrafickej) spoloč-
ný duet Povedz to nahlas. Verejnosti 
duet predstavili v Medzinárodný deň 
boja proti násiliu a šikanovaniu 4. 11. 
2021 v Teleráne televízie Markíza.

Pesničku k videoklipu, ktorý bol 
natočený v lete v priestoroch školy, 
odpromovali na SOŠ polygrafickej za 
účasti našich žiakov ako aktívneho 
publika.

V živom vstupe Telerána sa do  roz-
hovoru o šikane zapojil aj riaditeľ ško-
ly Ing. Roman Šíp, PhD. a žiaci II. G, 
Adriana Radosová a Michal Paulík, 
ktorí rozprávali o osobnej skúsenosti 
so šikanou.

Pesnička mala veľký úspech, rovna-
ko ako aj interpreti, s ktorými si žiaci 
urobili selfíčka.

JF




