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Psst. ej, ty hcel by si vedieť ta
jomstvo asné, že chceš. nak nemá
me potuchu, prečo pokračuješ v čítaní
tohto článku. le najprv si dajme veci
na pravú mieru. me bývalí štvrtáci za
kopaní pod tlačiar ou. o znamená, že
vieme o niektorých veciac, o ktorých vy
neviete.
apríklad, čo sa nachádza na
treťom poschodí, prečo máme na obed
kura takmer každý de , kde sú tajné
zásoby toaletného papiera alebo aj prí
beh o tom, ako ožila Ba eta z automatu
a vládla nám všetkým dlhých
rokov,
a iné pikošky.
le dajme žarty bokom. e pravda,
že veľa vecí ohľadom školy zis te práve
zo školského časopisu. e vidíte, aké
zaujímavé projekty naša škola vymýšľa,
zrazu vám nepríde taká nudná, ako sa na
prvý pocit môže zdať.
Práca v školskej redakčnej rade nám
počas rokov tvorby poskytla veľmi veľa

lustrácie: atarína Masareová

vtipných momentov a zárove nám aj
pomohla pri ozrejmovaní našich vedo
mos získaných v škole.
V základe náš redakčný m nebol
veľmi početný a vzťahy medzi členmi
boli veľmi blízke aj so šéfredaktorkou
pani n . ovácsovou. všetci vždy mali
svoje platné miesto a priestor na vyjad
renie svojho názoru.
aždá strana či článok, ktorý sme
zalamovali, bol pre nás novou výzvou a
výsledok našej poctivej práce bolo vidieť
vo vytlačenom časopise. Bohužiaľ stáva
lo sa, že chyby prešli medzi našimi prsta
mi a dostali sa do jeho nálnej podoby.
ieto incidenty boli obzvlášť poučné. Po
čase tých chýb bolo menej a menej a my
sme boli viac a viac skúsenejší. okonca
sa veľakrát stalo, že sme mali náskok vo
vedomostiach a skúsenostiach pred na
šimi rovesníkmi. aša práca neskončila
len pri dizajnovaní v počítači, ale zah a

la aj zadávanie tlačových parametrov do
tlače pre ich správne zobrazovanie.
aša posledná hodina už odznela
a my už strácame nádej, že nás tu pod
tlačiar ou v podzemí niekto nájde.
hodli sme sa však, že práca v časopise
bola jedna z najlepších skúsenos po
čas nášho pôsobenia na škole, a preto si
vás dovoľujeme pozvať na zapojenie sa
do budúcich vydaní školského časopisu
Mladý poly raf.
Vám, ktorí ste sa dostali na koniec
tohto textu, chceme zaželať veľa šťastia
v štúdiu na tejto skvelej škole. Vyťažte
z tejto školy čo najviac. ke sme už
pritom, mohli by ste vykopať aj nás.
Pokiaľ by mal niekto z vás čas a
bol taký láskavý, naše súradnice sú
.
. E.
K atarí na Mas are ová,
atarína emčeková
a Mi c h al L e tanovs k ý

E D IT O R IÁ L

Venuj svetu svoju pozornosť

Život sa skladá z toho, čomu venujeme pozornosť. Je naším primárnym inštinktom vybrať si niečo príjemné a pohodlné. Kto už by chcel svoj život skladať z problémov, trápenia
a nepohody, všakže? Nie vždy sa nám darí vyhnúť sa nejakému problému, ale vždy sme
aj tak prirodzene nastavení na jeho vyriešenie alebo snahu o to. U niekoho je frekvencia
toho, čo považuje za problém, vyššia než u iného, ale vždy je naše zameranie pozornosti
smerované na niečo, čo sa nás v našom vnímaní nevyhnutne dotýka.
Čo ak sa ťa však týka a dotýka oveľa viac vecí a situácií, než si bežne uvedomuješ? Všetko, čo práve robíš, mení nielen tvoju cestu, ale aj tú našu spoločnú. Buď preto zodpovedne
pozorný a skús sa vždy porozhliadnuť po cestách ľudí okolo a aj po tej celkovej. Nemáš za
ne sám zodpovednosť, ale vždy nájdeš niečo, čím vieš niekomu pomôcť a čím vieš nakloniť
smerovanie súčasnosti k niečomu lepšiemu a príjemnejšiemu. Čiže to, čo robievaš vo svojom živote na dennej báze – robíš rozhodnutia a konáš vo svojom najlepšom záujme (ak
tak nerobíš, mal by si!), skúsiš robiť s tým, že venuješ pozornosť širšej a vzdialenejšej ceste.
Týmto spôsobom istotne natrafíš na veľa problémov rôzneho rozsahu – od osobných
problémov tvojich kamarátov až po tie globálneho charakteru, ako napríklad vojna či klimatická zmena. Človeka ľahko zdeprimuje neustále pomýšľanie na to, čo všetko zlé sa
naokolo deje. Ale! Každý problém má nejaké riešenie a to je to, čomu sa chceš venovať.
Určite je niečo, čo ti robí vrásky na čele, rozčuľuje ťa, ako to nefunguje, a chcel by si s tým
niečo spraviť. Človek, choď smelo do toho!
V duchu hesla „think globally, act locally“ sa zameraj na to, čo by si chcel vo svete
zlepšiť, a konaj tam, kde môžeš, pretože vždy máš na to dosah. Dokonca aj na niečo také,
ako je chudoba v rozvojových krajinách či výrub pralesov v Amazónii. Pýtaš sa ako? Verím,
že ťa v tejto online dobe neprekvapí, že existuje množstvo platforiem, cez ktoré môžeš
poslať nejaké euro na vec, na ktorej ti záleží, alebo prestaneš kupovať a používať produkty
vytvorené na úkor zotročených pracovníkov či vyklčovaných lesov. Priložiť ruku k dielu
nemusí stáť ani veľké peniaze, veľakrát vieš pomôcť už len venovaním svojho času, ako keď
ideš napríklad „vyvenčiť“ psíky do útulku alebo pozbieraš nejaké odpadky cestou zo školy.
Alebo na druhej strane sa niečoho zriekneš, čím ušetríš aj peniaze, aj svet – nekúpiš si kávu
v nerecyklovateľnom plastovo-papierovom pohári alebo si namiesto „mekáča“ dáš na obed
šalát vlastnej výroby.
Možno si vravíš, že čo sa ty budeš namáhať s nejakou pomocou, keď iní budú stále robiť
opak. Nuž, ale niekto začať musí, tak prečo sa nechopiť iniciatívy? Skôr či neskôr sa k tebe
niekto pridá. Každý prispeje svojou troškou a postupne, krok po kroku, sa dostavia výsledky. Chce to len trpezlivosť a chuť pomáhať. Skús si dať niečo v tomto duchu za svoj cieľ
aj počas blížiacich sa prázdnin a v konečnom dôsledku určite budeš mať aj ty sám skvelý
pocit z dobre investovanej energie.
pančelka Domča

Z O BS A H U ...
edakčná rada časopisu
z p re do š lý c h d voc h rok ov
sa lúči...
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onečne tradičné maturity
ed inárodn futsalov turnaj
or ani ovan našou školou
oláže najlepších dlhodo
projektov praktickej
maturitnej skúšky
ressin matters .
Frotáž
ipy a triky – nová stála ru rika
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d orná stáž rasmus
v ortu alsku
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Stretnutie primátora
s talentovanou mládežou
ratislavy

1 6

ra cké a v tvarné techniky
– súťaž

Foto:
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mimoškolské aktivity počas MS

iaci . MB triedy stihli popri účelovom cvičení a an lickom divadle aj odbornú
exkurziu. Boli s odbornými učiteľkami na návšteve vo rme
O.

iaci .
M
absolvovali návštevu
divadelného predstavenia v an lickom
jazyku spolu s alšími triedami.

iaci .
triedy popri návšteve divadelného predstavenia v an lickom jazyku
absolvovali aj účelové cvičenie. Boli foto rafovať najprv v Botanickej záhrade, potom
robili foto ra cké zábery architektonických detailov, ktoré následne kreslili, v iný de
sa venovali téme prírodného zátišia.
Foto: Barbora Molnárová, Barbora ankovičová a Pavla lezáková
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Opäť sme maturovali
P o dv oc h š k ols ký c h rok oc h , v kt orý c h s a c e lá
maturitná skúška vykonala vo v čšine prípadov len
administratívne povinn ch maturitn ch predmetov, naši štvrtáci nova a solvovali všetky jej časti
a formy pre enčne.
ačalo sa tradične v marci. Od
.
.
do
. .
postupne vykonali písomné maturity zo slo
venského jazyka a literatúry, z an lického jazyka a niektorí
aj z matematiky. Všetci sa opäť popasovali nielen s nároč
nými testovými úlohami, ale museli zručne uplatniť aj zna
losti slohových postupov a útvarov pri tvorbe vlastných
písomných prejavov.
V termíne od
.
.
do
.
.
pokra
čovali praktickou maturitou. Väčšina maturantov prezen
tovala svoje znalosti a zručnosti pri praktickej realizácii
a prevedení komplexnej úlohy, iní obhajovali vlastný pro
jekt, prípadne úspešnú súťažnú prácu.
voju maturitnú púť naši štvrtáci zav šili ústnou matu
ritou v termíne od . .
do . .
, na ktorej
jednotlivé predmetové maturitné komisie okrem komplex
ných vedomos a zručnos nadobudnutých počas štúdia
overili aj celkovú úrove ich prejavu a takisto komunikač
ných a prezentačných schopnos .
apokon
žiaci štvrtého ročníka preukázali, že zís
kali potrebné kompetencie a sú pripravení pokračovať
v alšom štúdiu na vysokých školách alebo vykonávať po
volanie vzhľadom na úspešné absolvovanie príslušného
študijného odboru.
r.

artin vorc

Foto: Martin Petrík a Peter Blubla
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Medzinárodný futsalový turnaj
V d och . – . mája
sa a
podpory
ratislavského samosprávneho kraja na p de Strednej od ornej
školy poly ra ckej uskutočnil . ročník
med inárodného futsalového turnaja –
emoriál i ora ertés a.
Pokračovania tohto športového
podujatia sa mladí športovci opäť doč
kali po dlhej dvaapolročnej odmlke, za
príčinenej, ako všetci isto vieme, ochore
ním ovid–
, ke všetky spoločenské,
ale aj športové aktivity mali stopku.
tvrtý ročník tejto akcie sa tešil opäť
vysokej účasti nielen zo lovenska, ale
aj zo zahraničia. vojou návštevou nás
poctili poly ra cké školy zo slovenských
miest, a to zo vitu, z evíc, Bratislavy
a medzinárodnú účasť zabezpečovali
družstvá z českého Olomouca a srbské
ho Belehradu. o nesmieme zabudnúť
ani na domácich poly rafov.
ak ako to už býva zvykom, samotný
turnaj bol opäť naplánovaný na tri dni,

6

prvý de bol určený na cestovanie, prí
chod do Bratislavy a or anizačné záleži
tosti, druhý de bol d om hracím, urče
ným na športové zápolenie, a tre de
bol d om opäť transferovým a určeným
na bezpečnú cestu našich hos domov.
Po predošlých troch ročníkoch tur
naj prešiel malými or anizačnými zme
nami, a to konkrétne v hracom systé
me. V predchádzajúcich rokoch sa hralo
systémom dvoch trojčlenných skupín,
ke víťazi skupín postupovali priamo
do semi nálových súbojov a družstvá
umiestnené na druhom a treťom mies
te si zahrali kvali kačný duel do kríža
s druhou skupinou. Víťazi týchto zá
pasov do kríža postúpili do semi nále.
ásledne porazené družstvá smero
vali do bojov o piate miesto. Porazené
družstvá zo semi nálových stretnu si
zahrali zápas o bronzové medaily a ví
ťazi semi nálových stretnu hrali zápas
o celkového víťaza turnaja.

V tomto ročníku zvolil or anizátor
hrací systém ,,každý s každým a hrací čas
bol stanovený na sedem minút v dvoch
polčasoch. o znamenalo, že každá škola
odohrala päť stretnu a zmerala si svoje
športovo futsalové schopnosti a zruč
nosti v piatich zápasoch a prípadne zavá
hanie v jednom stretnu mohli športovci
odčiniť v alších zápasoch. O korektnosť
samotných zápasov, ale i priebeh celého
turnaja sa staral profesionálny rozhodca
s dlhoročnými skúsenosťami a licen
ciou od lovenského futbalového zväzu
Richard afárik. Od úvodného hvizdu
arbitra sa tento krok or anizátora po
zvať profesionálneho rozhodcu ukázal
ako veľmi správny, pretože športovci si
nič na palubovke zadarmo nedarovali
a v mnohých súbojoch sa často iskrilo,
ale to už k športovému zápoleniu patrí.
Po odohra zápasu, tak ako sa má, si
všetci s úctou podali ruky.

V jednotlivých zápasoch sa ukázalo,
že najkvalitnejšie pripravení na turnaj
pricestovali hostia z Belehradu, ktorí
z piatich hraných zápasov nenašli pre
možiteľa ani v jednom zápase a s plným
počtom pätnástich bodov vyhrali celý
turnaj. a druhej priečke sa s počtom
bodov
umiestnili domáci poly ra ,
ktorí stratili body iba v dvoch stretnu
tiach, a to s celkovým víťazom turnaja
a za remízu v zápase so trednou od
bornou školou informačných technol
ií na liníckej ulici. a bronzovej tretej
priečke sa s počtom získaných bodov
umiestnili poly ra z Olomouca. a ne
populárnom štvrtom mieste sa s počtom
bodov umiestnilo družstvo z liníckej.
Piate miesto na turnaji s jedným víťaz
stvom a s počtom bodov
obsadilo
družstvo z evíc. o a na konečnom
šiestom mieste, bez získaného bodu, sa
umiestnilo družstvo zo vitu.
amozrejme, popri športovom cha
raktere mal samotný turnaj aj edukačný
význam. V priebehu turnaja, v čase pre
stávok, bola zabezpečená zúčastneným
študentom daných škôl prehliadka školy,
a to konkrétne priestorov praktického
vyučovania, kde si študenti so svojimi
rovesníkmi, ale i majstrami odborného
výcviku mohli vymeniť cenné skúsenosti
a postrehy z odboru poly ra a. Po skon
čení samotného pro ramu bola všetkým

účastníkom zabezpečená večerná pre
hliadka Bratislavy.
a predvedené výkony všetkým
športovcom, ale i or anizátorom celej
športovo výchovnej akcie akujeme.
r.

ichal

udec

V
E
Zápasy tournament Schedule
linícka Poly ra cká :
vit Beo rad :
evice Olomouc :
linícka Beo rad
:
Poly ra cká Olomouc :
vit
evice
:
linícka Olomouc :
Beo rad
evice
:
Poly ra cká
vit :
evice
linícka :
Olomouc
vit :
Beo rad Poly ra cká :
vit
linícka :
evice Poly ra cká :
Olomouc Beo rad :
elkové poradie
. miesto ra čka škola, tona upaničiča , eo rad, S S
. miesto Stredná od orná škola poly ra cká, ačianska
, ratislava
. miesto St ední škola poly ra cká lomouc, St ední novosadská
, lomouc
. miesto S
informačn ch technol ií, linícka , ratislava
. miesto Stredná umelecká škola adislava ielika, Vajanského , evice
. miesto Stredná od orná škola polytechnická ana . aťu, tefánikova , Svit

práca na ostro

je zaujímavá skúsenosť pre žiaka
Pre tohtoročné školské akcie vy
tvorili potrebné tlačoviny žiaci . .
ročníka pod vedením majstrov O V.
iaci vytvorili pla áty, diplomy,
stravné lístky... nielen pre medziná
rodné športové stretnutie futsal, ale aj
na odborné podujatie Print star a našu
obvyklú školskú akciu Fotobri áda. Po
výbere odbornou komisiou sa použili
tie najvydarenejšie návrhy, ktoré boli
ocenené vedením školy. Medzi ocene
nými žiakmi boli ris na Bubenková,
V. M , atarína emčeková, V. MB
a omáš Pobuda . M
Foto: Martin Petrík

7

Vytvorenie načky... pre knihu, atarína

emčeková, V.

Naše najlepšie maturitné práce formy B (dlhodobý projekt s obhajobou)

Vytvorenie remnej načky... pre internetov o chod.

ina essediková, V.
koláže od autorov prác

Vytvorenie načky... pre viacja yčn komiks, atarína

študijn od or PO

R F

R

R F

T

O

a

R F

asareová, V.

TÁ

Vytvorenie načky... pre ilustrovan diár a kalendár, Zu ana

alásová, V.

Foto: Barbora Molnárová

Pressing matter 9.

FROTÁŽ
S prváckymi triedami po úspešnom dokončení a vytlačení linorytu sme
sa vrhli na alternatívne techniky. Vyskúšali sme monotyp, irys, slepotlač
a frotáž.
Frotáž je umelecká technika kopírovania – prenášania reliéfnej štruktúry
na papier. Z franc. frotter = trieť, stierať.

Princíp spočíva v priložení papiera
(alebo iného vhodného materiálu) na linoryt. Vhodný je rôzny reliéfny povrch,
ako napríklad drevo, textil alebo podrážka topánok. Rovnomerným prechádzaním mäkkej ceruzy, kresliaceho uhlíka
alebo voskovej ceruzy po celej ploche
zakrytého reliéfu získame jeho odtlačok.
Odporúčam ceruzku poriadne ostrúhať
do dlhého hrotu. Efekt vzniká v dôsledku zmeny prítlačného tlaku ceruzy (uhľa)
v mieste vyvýšenia reliéfu.
Mgr. art. Barbora Molnárová
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K našej stálej rubrike o tlačových
technikách pribudla ďalšia. Vznikla
so zámerom oboznámiť vás so
špeciálnymi funkciami, pravidlami pri
práci graﬁka. Dúfame, že bude pre
vás užitočná. Sledujte nás
a prispejte s ďalšími nápadmi...

Voľba Jednoznakových predložiek
z rozbaľovacieho menu.

edno nakové predložky na konci
riadka síce nie sú v slovenskom ja yku pri
sad e te tu ramatickou chy ou, ale
predložkové spojenia tvoria v namo
vo jeden celok a opticky p so í lepšie,
ke sa predložka píše do jedného riadka
s príslušn m podstatn m menom.
k si pri sadzbe v n esi ne zapne
me zobrazenie skrytých znakov enu
e t Zo ra iť skryté naky alebo C trl
lt i, uvidíme rozdiel medzi obyčaj
nou medzerou a nedeliteľnou medzerou.
ruhá menovaná by sa mala nachádzať
za každou jednoznakovou predložkou
a všade tam, kde nechceme rozdeľovať
pojmy. Bolo by napríklad nesprávne,
aby číslovka
bola na konci riadka
a jednotka m2 sa nachádzala na začiatku
nasledujúceho riadka. Rovnako aj číslov
ku
nemôžme rozdeliť (ke že, ako
všetci dobre vieme, v slovenskom jazyku
sa tisícky oddeľujú medzerou).
R i ešni
e ? E as y
Všade, kde nechceme rozdeľovať
skupinu znakov alebo znaky do dvoch
riadkov, použijeme nedeliteľnú medzeru.

Pri krátkom texte použijeme v mieste
textového kurzora enu
e t Vložiť
prá dne miesto
evná med era, alebo
použijem klávesovú skratku na nedeli
teľnú medzeru trl
lt
.
Pri rozsiahlejšom texte siahneme po
najsilnejšom nástroji n esi nu,
adať
a nahradiť, klávesová skratka trl
f.
V dial ovom okne zvolíme záložku REP.
V okne ľadať zadáme výraz
i
aouis kv s a v okne ahradiť zadá
me výraz $ 1 ∼S . V rozbaľovacom okne
Prehľadať si zvolíme rozsah hľadania
a klikneme na bu on ahradiť všetko.
a každou jednoznakovou predložkou sa
obyčajná medzera nahradí za nedeliteľnú.
k sa nám nechce vypisovať celý
rep, môžeme si ho stiahnuť na adrese:
h p: poly ra cka.sk zdroje predlozky.
rar
ednoznakové predložky potom
môžeme jednoducho zvoliť v rozbaľo
vacom menu dial ového okna ľadať
a nahradiť.
repy majú veľmi silný potenciál
zefek vniť prácu každého ra ka.

Použitie grepu na jednoznakové
predložky v dialógovom okne Hľadať
a nahradiť.
1

2

3

4

5
6
7
8

Príklad zobrazenia skrytých
znakov:
1 obyčajná medzera,
2 nedeliteľná medzera,
3 pevná medzera,
4 tabulátor,
5 tabulátor odsadenie sprava,
6 koniec odseku,
7 vynútené zalomenie riadka,
8 koniec článku

Viac o repoch:

C: > Programové súbory > Adobe > Adobe InDesign 2022 > Presets > Find-Change Queries > GREP > cs_CZ
Umiestnenie grepov vo Windows.
a in s

i

ie

e

e n esign

Prese s

Fin

ange

eries

R P

s

Umiestnenie grepov v Mac OS.
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O

aša od orná pracovná stáž sa ačala na auto usovej stanici ivy presne
napoludnie
. mája
. Smerovali
sme do ne alekej Viedne, presnejšie
na viedenské letisko Sch echat. o nevyhnutn ch formalitách sme sa usadili
v lietadle, ktoré na ralo smer isa on.
et aj pristátie sme prežili e pro lémov a k m udrela polnoc, stihli sme sa
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rn s
rasm s
P r ga s

presunúť prirod ene autami
letiska
do asi
km v dialeného mestečka
ontijo, a solvovali sme a doprovodu
edra, ástupcu nášho hostite a, večeru, potom malú prechád ku mestom
a napokon sme, už dosť unavení,
prekročili prah jednoposchodového rodinného domu, ktor sa stal na
dní
naš í m p re c h odn ý m by d li s k om .

ko sme sa stravovali Priebežne
sme mali dop anú špajzu potravina
mi vhodnými na ra ajky, od ovocia cez
mliečne výrobky až po džúsy a sladkosti,
o obedy sme sa museli postarať svoj
pomocne a na večere sme chodili do
reštaurácie.
Väčšina z nás už bola pridelená do
rmy, kde sme si mali nasledujúce dni
overovať svoje schopnosti a pracovať.
Vyskytli sa aj drobné komplikácie spôso
bené následkami pandémie, ktoré v Por
tu alsku tiež stále pretrvávali.
Pracovali sme vo rmách Bueprint,
Onda rafe a opian o. ápl ou práce
bolo veľké veľké množstvo činnos . Od
laminovania a rezania papiera, spájania
knižného bloku až po ra cký dizajn, d
ra ku či prácu s nálepkami, ktoré sme
nalepovali na menšie predmety, alebo
sme odlepovali f liu okolo vyrezaných

nálepiek. iektorí z nás sa venovali aj prá
ci na tlačových strojoch a plotroch. eden
z týchto strojov sa nazýval Ryobi
.
alšia dvojica pracovala pri rezacom
stroji ristomat l
či iných.
Okrem práce sme, samozrejme, mali
aj trochu voľného času, najmä počas ví
kendu. avš vili sme zaujímavé miesta
smerom na západ od isabonu, a to his
torické mesto intra, najzápadnejší vý
bežok eur pskej pevniny abo da Roca,
pokračovali sme smerom na juh, kopíru
júc pobrežie, a po dvoch zastávkach na
rozpálených plážach sme prvý výletný
de zakončili návštevou známeho le
toviska ascais. V nedeľu nás hostitelia
zobrali opačným smerom, juhovýchodne
na prehliadku ne alekého mesta etúbal
a jeho nádherného okolia s množstvom
pláží. en počasie nám v ten de zrovna
neprialo. o a ešte, samozrejme, hlavné

ho mesta Portu alska, isabonu. Posled
ný večer sme sa rozlúčili s naším sprie
vodcom Pedrom a tiež aj koordinátorom
a predstaviteľom sprostredkovateľskej
a entúry pánom Brunom aromeu.
a záver by som rád spomenul, že
všetci sme získali veľa nových skúse
nos , vedomos a zážitkov. Po ukončení
nášho pôsobenia v práci sme sa rozlúčili
s našimi novými kole ami a v sobotu po
poludní sme zamierili naspäť na loven

sko. et trval tri a pol hodiny, pristáli sme
v upršanej Viedni asi o
.
h (búrku,
ktorá v okolí zúrila , niektorí z nás vi
deli z lietadla). Posledným polnočným
autobusom spoločnosti lovak ines
sme sa dostali pokojnou a tichou jaz
dou do Bratislavy, kde sme . júna
o . h ukončili našu zahraničnú pra
covnú stáž.
c. Filip uck
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with GRAHAM

E N G L IS H W

E E K

hanks to our school and our En
lish teachers, the En lish eek lan ua e
course took place in our school afresh
this year. tudents of the second and
third rades had the chance to join this
course and improve their lan ua e skills.
urin this eek, a ell kno n lector,
raham ast, analyzed their skills and
tried to help each student to improve
their En lish and et rid of their bad
speakin habits.
hen the lan ua e course be an,
some of the students ere a bit shy at
rst, but a er a fe days of practicin ,
their lan ua e skills improved rapidly,

and they ere more than ready to learn
even more complex rules.
he eek ent by pre y fast, and
the days looked some hat like this: Each
mornin , the students revised hat they
had learnt the day before.
er that, the
class moved on and started doin ram
mar exercises for circa hours, but the
rammar part as just the be innin . ince
the third raders ere also involved in this
course, Mr. ast thou ht e should also
do some En lish nal exams. By the end
of the day, exhausted but fascinated, the
students had an opportunity to play a
hoot that Mr. ast hosted for them. hese

s etter to live alone or ith someone else
ns er to this uestion stron ly de
pends on the individual. here are people,
so called social bu er ies that feel the
constant need to be in the presence of
others, people ho cannot be complete
ly self su cient and ful lled livin life by
t h e m s e lv e s .
hen there are people ho thrive in
self isolation and lack of social interac
tion, loneliness o en presentin forei n
feelin s. o en hear them say that their
social ba ery has simply lesser capacity
and for those an empty apartment rep
resents a safeness into hich they can
retreat, alls creatin a space for one s
mind and nothin else.
Of course, both cases are extremes
on the spectrum of extroversion or intro
version of an individual and most people
are capable of happily livin amon their
families and peers hile successfully bal
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ancin the alone time everyone needs
once in a hile and also much needed so
cialization in collective. ( ot everyone is
ho ever capable of this and that is here
such issues as mental illness, unhealthy
copin mechanisms and alienation from
society start to surface, ho ever ill fur
ther continue in the case of a healthy per
son). hat brin s a lot of bene ts to our
lives. Rent and food are naturally more
easily taken care of, ho ever another
important aspects are the connections in
the orld that are provided by communi
cation and livin ith others.
he more people e are on ood
terms ith the more opportunities e
et. Most relationships that are build
today are purely based on bene ts and
hat e can use each other for, heth
er it is for money, connections, to ll the
void, to fuel the e o or to simply sho o .

ames contained a bit of everythin , sci
ence, eo raphy, rammar, history, you
name it, and it as there Our dear stu
dents ill have the opportunity to si n
up a ain next school year, and next year s
fourth rade students are more than el
come to join in October, hich ill primar
ily focus on their nal exams.
n the name of our students ho
joined this year, e ould like to thank our
school for its opportunity to improve our
skills. e ould also like to thank Mr. ra
ham ast for a fabulous eek full of jokes,
ames, and helpful ne information.
artin lčo, .

studentˈs contributions
n my opinion, the reatest i to hu
manity, love, and the ay that it is pre
sented to us has been ruined by this self
ish position people hold in order to chase
their mostly materialistic and shallo
passions and desires. lso, the modern
doctrine bein do hatever you ish to
and be yourself is a double ed ed s ord
and o en leads to abandonment of im
portant morals. his stems from the very
human nature and history already sho ed
us that too much freedom causes deca
dence ( ith Roman Empire bein a reat
example). But to return to the very ues
tion, personally,
ould much rather live
alone, as am the la er of the t o types
of people have described in the be in
nin of this essay and nd the most hap
piness in solitude and spendin time on
my personal interests.
K am i la O lah ová, I I . G MA
Foto: Martin Petrík a

ana Blinková

prijímačky
na O poly ra ckej
a obvyklý záujem
o štúdium
na našej škole...

ce ovanie
je ro delené do kate rií
kultúra, šport, prírodné
a technické vedy, ja yky,
profesijná súťaž, vo n čas,
ostatné

Stretnutie primátora s talentovanou mládežou
hlavného mesta SR Bratislavy 2022
ce ovanie talentovanej mládeže
primátorom ratislavy je podujatie,
ktorého cie om je vy dvihnúť úspechy mlad ch udí, ktorí sa svoj vo n
čas ro hodli venovať ro voju svojho talentu, dokona ovaniu svojich
schopností a t m repre entovať nielen se a, svoje mesto ratislavu, ale
aj Slovensko na súťažiach v r nych
o lastiach. V tomto roku sa uskutočnil už . ročník.
tretnutie primátora s talentovanou
mládežou, jej peda
mi a trénermi sa
uskutočnilo . júna
v rkadlovej
sieni Primaciálneho paláca o . h.
Primátor Bratislavy sa zúčastneným
prihovoril prostredníctvom videohovo
ru, v ktorom po akoval oceneným za
reprezentáciu hlavného mesta a tiež vy
zdvihol množstvo talentov, ktoré mesto
aj v aka nim má.

eny mladým talentom odovzdáva
la námestníčka denka aťovičová za
vzornú reprezentáciu hlavného mesta
a vynikajúce výsledky dosiahnuté na
národnej a medzinárodnej úrovni na sú
ťažiach a prehliadkach v rôznych oblas
tiach. polu so žiakmi a študentmi boli
ocenení aj ich peda
ovia a tréneri,
ktorí sa na ich úspechoch nemalou mie
rou podieľali.
Odmenených bolo spolu
jednot
livcov, dvojica a kolek vy. a rozvoj
ich talentu, odbornú prípravu a vedenie
bolo ocenených aj
peda
ov a tré
nerov.
Za našu školu ola ocenená žiačka
V.
driana uchmei spolu s
V
n . uženou ockovou.
r
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Vyskúšaj svoje vedomosti o grafických a výtvarných technikách. Zapoj sa do
súťaže na insta rame a vyhraj slúchadlá. Svoje odpovede nám pošli do
. .
. o súťaže sa nesmú apojiť triedy . a .
, ktoré sú jej tvorcami.

