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    V rímskokatolíckej cirkvi je druhým najhlavnej-
ším sviatkom Sviatok narodenia Pána alebo Prvý svia-
tok vianočný, ktorý sa podľa gregoriánskeho kalendára 
slávi 25. decembra. Od reformácie sa Vianoce začínajú 
sláviť už deň vopred, na Štedrý večer (24. decembra). 
Oslava narodenia Ježiša Krista sa takto rozkladá do                  
o niečo dlhšieho času. Kým protestanti sústreďujú svoju 
oslavu na podvečerné bohoslužby počas Štedrého dňa 
a na ranné bohoslužby na 25. decembra, tak rímski ka-
tolíci sústreďujú svoju oslavu najmä k času, keďodbije 
polnoc medzi 24. a 25. decembrom. Omša sa takto slávi 
priamo o polnoci a preto sa nazýva polnočná omša. 
 V mnohých krajinách sú 24. a 25. december 
dňami pracovného pokoja. Niekde sa podobne slávi aj 

Druhý sviatok vianočný (v rímskokatolíckom kalendári 
sviatok sv. Štefana, v anglosaských krajinách tzv. Boxing 
Day) – ktorý pripadá na 26. decembra. Niektore pra-
voslávne cirkvi slávia Vianoce 7. januára, kedy podľa 
juliánskeho kalendára pripadá 25. december. Oba tie-
to dátumy sú tradičné a ani jeden z nich nepredstavu-
je skutočný historický dátum narodenia Ježiša Krista.     
25. december je ako cirkevný sviatok po prvýkrát dolo-
žený vo Filokalovom kalendári z roku 354, ktorý čerpal 
z rímskych prameňov („Depositio Martyrum“) z roku 
336. Pôvod tohto dátumu je sporný. 
 Často sa poukazuje na možnú súvislosť s rím-
skym sviatkom slnečného božstva, tzv. Dies Natalis So-
lis Invicti – Sviatok zrodenia nepremožiteľného slnka 

Vianoce a vianočné zvyky
Viki Štefancová



– ktorý sa tiež slávi Határi 25. decembra a prekrýval sa 
s tradičným dátumom zimného slnovratu. Aj niektorí 
raní kresťanskí autori spájali narodenie Krista so sviat-
kom znovuzrodenia slnka. Najnovšie názory na pôvod 
dátumu slávenia Vianoc prezentuje historik William 
Tighe. Tvrdí, že Cirkev si vybrala na slávenie Vianoc   
25. december preto, lebo starí Židia verili, že izrael-
skí proroci boli počatí v ten istý deň, v ktorý zomreli, 
a rímski kresťania za Tertuliánových čias vyrátali, že 
Kristus zomrel 25. marca. To je dôvod, prečo Vianoce 
pripadli na 25. decembra – jednoducho k tomuto dátu-
mu pripočítali deväť mesiacov a vyšiel im predpoklada-
ný dátum narodenia Ježiša Krista. 

 Vianoce patria spolu s Veľkou nocou a Turícami 
medzi hlavné kresťanské sviatky. Vianočné obdobie je 
jedným z období rímskokatolíckeho liturgického roka. 
Trvá od prvých vešpier Sviatku Narodenia Pána až do 
nedele po Sviatku Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi).
 Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájom-
ným obdarovávaním sa. Tento zvyk je v protestantskom 
prostredí doložený od 16. storočia. V katolíckych rodi-

Básnička o Vianociach

Vianoce sú pekný čas,

rád by som ich skúmal zas.

Santa Claus je starý pán,

má rád veľa čiernych vrán.

Vyber lyže zober sánky,

uži si tie radovánky.

Len si nezlom žiadne kosti,

abys nemal žiadne zlosti.

Darčeky sú pod stromčekom,

stromček je zas za domčekom.

nách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok sv. Miku-
láša. Medzi ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí ľudo-
vá dramatizácia vianočného príbehu (od 11. storočia), 
stavanie jasličiek (od 13. storočia, sv. František z Assisi), 
adventný veniec (1839), vyzdobený vianočný stromček 
(od 19. storočia). Mnohé krajiny majú ďalšie špecifické 
vianočné zvyky.



 Halloween je sviatok, ktorý oslavujú najmä deti 
v kostýmoch ,ktoré pýtajú sladkosti od susedov. Na Ha-
lloween sa výrezávajú aj tekvice. Volajú sa svetlonosy.

Básnička

Halloween je sviatok, 

je tu veľ ký zmätok.

Sú tu deti, tekvice,

ježibaby, metlice.

Halloween sa pokazil,

starú babku dorazil.

Kostými sú ušité,

všetko pitie vypité.

Napokon sa každý z vás,

zabavý tu zas a zas.

 

 Halloween - ako sviatok - je veľmi starý. Jeho 
história siaha až ku Keltom. Vtedy sa rok delil na dve 
obdobia - obdobie hojnosti a obdobie zimy a hladu. Za-
čiatkom novembra sa Keltom zásoby zúžili a nastávala 
zlá doba. Preto ľudia prvý novembrový deň uctievali 
Boha Mŕtvych - Anwinna. Ľudia verili, že tejto noci sa 
zjavujú duše mŕtvych, a tak im svietili na cestu sviet-
nikmi vyrobenými z dyní. 
 Duchovia sa vracali domov, aby za pomoci svo-
jich príbuzných prekročili hranicu Zemi Mŕtvých. Živí sa 
prezliekali do starých šiat a malovali si tváre, aby do nich 
nevstúpili zlí duchovia. Tejto noci sa hovorilo Samhain. 
 V roku 43 po Kristovi okupovali keltské úze-
mia rímske vojská. časom sa tieto národy a zvyky začali 
prelínať, a tak sa Samhain začal sláviť i v období žatvy. 
K svietnikom a ohňom tak prubudlo ovocie a obilie. 
Behom 500 rokov sa k moci dostala katolícka Cirkev. 
Pápež Bonifác IV. chcel zamedziť sláveniu pohanských 
sviatkov, a tak sa zriadil nový sviatok - Sviatok všetkých 
svätých (u nás 1. novembra).Avšak mnohí ľudia slávili 
oba sviatky spolu. 
 V 16. storočí bol teda na svete nový sviatok - „All 
Hallow‘Day (Eve)“, čiže Deň všetkých blahoslavených. 
Podvečer tohto sviatku (31.10.) sa volal All Hallows´E-
vening, v dedinskom slangu jednoducho Halloween. 
V 20. rokoch minulého storočia boli oficiálne povolené 
mestké oslavy. V dnešnej dobe si ľudia v Amerike oz-
dobujú dom, vyrábajú dyňové svietniky a pečú koláče. 
Deti sa prezlečú za strašidlá a chodia od domu k domu.

Halloween
Viki Štefancová



Halloween párty - fotogaléria



Mikuláš - fotogaléria



Vianočná fotogaléria
Gabriel Kresánek



Poézia - 10 múdrostí
Gabriel Kresánek

1.Pravý mudrc si nosí svoje šťastie so sebou.
2.Kto chce žiť šťastne,žije v ústraní.
3.Cnosť je ako pleseň.Chytá sa staroby.
4.Tradícia nezväzuje,ale zaväzuje.
5.Láska sa začína očami.
6.Charakter je dokonale kultivovaná vôľa.
7.Príroda je silnejšia ako všetky predsavzatia.
8.Kto sa obáva smrti,ten už prehral život.
9.Láska je nožom,ktorím sa zranujeme.
10.Veľkosť znamená udávať smer.

Nobelove ceny za medicínu - polovica 20. storočia 
Juraj Schrojf

Rok udelenia:      Meno:                            Štátna príslušnosť:                   Životopisné údaje:
1901                               E.A.v.Behring               Nemecko    1854-1917
1902                               sir R. Ross                     Spojené královstvo    1857-1932
1903                               N.R. Fisen                     Dánsko   1860-1904
1904                               I.P.Pavlov                       Rusko    1849-1936
1905                               R.Koch                           Nemecko   1843-1910
1906                               C.Golgi                          Taliansko   1843-1926
                                        S.Ramóny Cajal            Španielsko    1852-1934
1907                               Ch.L.A.Laveran            Francúzko    1845-1922
1908                               P.Ehrlich                        Nemecko   1854-1915
              I.I. Mečnikov                Rusko          1845-1916
1909                               E.Th. Kocher  Švajčiarsko   1841-1917
1910   A. Kossel  Nemecko   1853-1927
1911   A. Gullstrand  Švédsko   1862-1930
1912   A. Carrel   Francúzsko    1873-1944
1913   Ch. R. Richet  Francúzsko    1850-1935
1914   R. Báány              Rakúsko    1876-1936
1915   cena nebola udelená
1916   cena nebola udelená
1917   cena nebola udelená
1918   cena nebola udelená
1919    J. J. B. V. Bordet Belgicko   1870-1961
1920   S. A. S. Krogh  Dánsko   1874-1949
1921   cena nebola udelená
1922   A. V. Hill  Spojené kráľovstvo  1886-1977
   F. Meyerhoff  Kanada    1884-1951
1923   F. G. Banting  Kanada   1891-1941
   J. J. R. Macleod Spojené kráľovstvto   1876-1935
1924   W. Einthoven  Holandsko   1860-1927
1925   cena nebola udelená
1926   J. A. Fibiger  Dánsko   1867-1928



Ludwing Van Bethoven Viliam Schrojf
- môj dedo

Patrik Šebeňa

Juraj Schrojf Narodil sa v roku 1770 v nemeckom meste Bonn. 
Žil na prelome 19. a 18. storočia ( vrcholný klasicizmus). 
Starý otec bol kapelník a otec huslista a spevák. Chcel 
mať z neho druhého Mozarta. Ako 8-ročný koncertoval                                                               

v Kolíne, ne-
skôr Rotter-
dame, ako 13  
-ročný skom-
ponoval tri 
sonáty. Od je-
denástich ro-
kov bol člen 
arcibiskupské-
ho orchestra. 
Prevzal sta-
rosť o rodinu, 
lebo jeho otec 
podľahol alko-

holu. Po matkinej smrti vychoval a zabezpečil dvoch 
mladších bratov. 
 Beethoven išiel študovať do Viedne na odpor-
účanie Haydna. Jeho diela mali úspech, ale už ako 
25- ročný pociťoval budúcu stratu sluchu. Dokázal sa 

postaviť voči tejto chorobe, čoho je dôkazom jeho 5. 
symfónia c mol Osudová. V Európe bol Beethoven 
uznávaný skladateľ rovnocenný s Haydnom a Mozar-
tom. Úplne ohluchol, keď mal 49 rokov. Neprestal kom-
ponovať a jeho diela boli ešte lepšie a prepracovanejšie.
Zomrel v Nemeckom Bonne v roku 1827 na zanedbaný 
zápal plúc.

 Viliam Schrojf ( 2. 8. 1931 , Praha - 1. 9.2007 , 
Bratislava ) bol slovenských futbalový brankár , repre-
zentant Československa, v ktorého farbách sa význam-
ne zaslúžil o zisk striebornej medaily na Majstrovstvách 
sveta vo futbale v roku 1962 v Čile. Bol prezývaný „čier-
na mačka“.

 Schrojf sa narodil v Prahe, kde tiež začal hrať 
futbal medzi dospelými v klube Admira Praha XIII         
( 1949 - 1952 ). Po vojenskej prezenčnej službe, ktorú 
absolvoval ako brankár Krídel vlasti Olomouc, hral 
od roku 1955 desať sezón v slovenských klubu Slovan 
Bratislava a posledný sezónu na domácich ihriskách 
zažil v tíme Lokomotíva Košice. Schrojf  hral celkom 
240 ligových zápasov. Ako zaslúžilému reprezentantovi 
mu bolo r. 1967 umožnené zahraničné angažmá. Sezó-
nu hral v Austrálii za Slavii Melbourne, v rokoch 1973 
- 1977 bol hrajúcm trenérom v rakúskom týme ASV 
Kittsee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Do Slovana Bratislava prišiel v zime roku 1955, 
keď tréner Leopold Šťastný budoval nové mužstvo, ktoré 
malo nadviazať na úspechy tímu z prelomu 40. a 50. ro-



kov. V tom istom roku pomohol k zisku ďalšieho titulu 
Slovana Bratislava. Desať rokov bol prvým brankárom 
tímu, z náhradníka Alexandra Vencela sa po jeho od-
chode stala nová československá brankárska jednotka. 
 Debutoval 4. októbra 1953 v Prahe v nešťastnom 
zápase proti Maďarsku, keď na druhý polčas vystriedal 
Imricha Stacha. Dostal len jeden gól. Česko-Slovensko 
nakoniec prehralo 1-4.. Svoj vrchol zažil na MS v Čile 
v tíme vedenom Rudolfom Vytlačilom, kedy sa Česko-
-Slovensko ako najúspešnejšie európske mužstvo do-

stalo prekvapivo až do finále práve vďaka Schrojfovmu 
výkonu. Ani španielske, maďarské či brazílske hviezdy 
ho nedokázali prekonať a v semifinále proti Juhoslávii 
inkasoval len raz. Pamätný zostal najmä štvrťfinálový 
zápas so skvelým maďarským tímom, po ktorom ho 
vďační spoluhráči vyniesli na rukách z ihriska. Tento 
„futbalový Verdun,“ v ktorom „šesťruký“ Vildo podal 
v skutku neuveriteľný výkon a zaslužil si uznanie i ob-
div celého sveta, skončil pre čs. tím najtesnejším víťaz-
stvom 1-0. Vratké športové štastie sa mu však postavi-
lo chrbtom práve vo finále, kedy Česko-Slovensko dva 
razy inkasovalo po chybe brankára. Napriek tomu však 
Schrojf celkom zaslužene získal ocenenie najlepšieho 
brankára majstrovstiev. Schrojf sa tiež podielal na úspe-
chu česko-slovenského národného mužstva na prvých 
ME v r. 1960, kde skončilo tretie, a s reprezentáciou sa 
rozlúčil v kvalifikácie na MS roku 1966. Celkovo repre-
zentoval svoju krajinu na troch majstrovstvách sveta, čo 
do teraz žiaden čs. brankár nezopakoval.
 Viliam Schrojf sa umiestnil v ankete o najlep-
šieho slovenských športovcov 20. storočia na 19. mieste 
a v roku 2003 ho UEFA zaradila medzi 50 najlepších 
futbalistov posledného polstoročia.

Moja obľúbená kniha

 Moja obľúbená kniha je Percy Jackson. Vyšli 
z nej tri diely Zlodej blesku, More oblúd a Kliatba Ti-
tánov. Napísal ju spisovateľ Rick Riordan. Je to moja 
obľúbená kniha, preto, lebo je o chlapcovi asi v mojom 
veku, ktorý sa dozvie, že je napoly boh a potom ho za-
vedú do takého táboru a on potom bojuje z obludami 
a cestuje za nimi so svojimi kamarátmi. No je to proste 
super kniha lebo je to scifi. Hlavná postava sa volá Per-
cy Jackson       a jeho otec je Poseidón to je boh mora 
a keďže sa vzal so ženou , ktorá bohyňa nebola, tak ich 
dieťa bol „poloboh“ Percy Jackson.
Alan Lipa

 Moja najobľúbenejšia 
kniha bola    v tretom a štvr-
tom ročníku Futbal   s divo-
kými chalanmi, ktorá mala 
asi šesť častí a všetky som pre-
čítal. Autor : Jochim Masnek, 
ilustrátor. Ján Birck. Kniha sa 
mi páčila preto lebo to bolo o 
niečom čo ma baví. Bolo to o 
chalanoch, ktorí hrali futbal  
a do toho mali veľa starostí.
Patrik Sebeňa 

 Moja obľúbená kniha sa volá Pyžamová party 
od Jackvolin Wilsonovej.
Je to kniha o piatich dievčatách, ktoré sa volajú Anna, 
Barbora, Claudia, Dana a Ema. Kniha je o piatich party 
príbehoch. Ak si ju prečítate budem rada. 
Viki Štefancová



plantovať pracovný čip do ruky takým ostrým hrotom 
a on sa zlakoľ a utiekol a potom chcel zavolať svojmu 
pra pra pra synovcovi a myslel si, že tá búdka pred ním 
je na volanie, ale nebola. Bola to samovražedná búdka  
a stál v rade a za ním Robot (Bender) a ked na neho 
prisiel čas tak vliezol do vnútra a hľadal tam kde sa dá-
vajú čísla, ale nevedel to nájsť tak Bender za ním to ne-
vydržal, vliezol za ním a hodil mincu do toho. Zavrel 
dvere a samovražedná búdka povedala zvolte si spôsob 
smrti: bolestivú a pomalú alebo rýchlu a bezbolestnú                    
a Fry povedal: Ja si chcem len zavolať. Samovražedná 
búdka povedala takže bolestivú a pomalú. Fry odtiaľ 
utiekol a Bendra potiahol tiež a potom sa zoznámili a 
tam sa objavila (Leela) no proste to skončí dobre. Va-
rovanie, každý z tých 90 aj viac dielov trvá 20 minút             
a štyri filmové časti Futurami trvajú hodinu a 56 minút. 
Môj najobľúbenejší diel Futurami je Bendrovo Parádne 
Terno.

Futurama
Roman Milly

 Futurama je kreslený seriál v ktorom sú tri 
hlavné postavy: Bender Ohýbač Rodriguez, Philip. J. 
Fry, Leela Turanga, Profesor Hubert Farnswoth, Amy 

Wongová, Hermes Conrád, Doctor John Zoidberg. 
Najhlavnejšia postava je Fry. Celé je to o tom, že Fry 
žil v roku 1999. Na silvestra pracoval ako poslíček pizzi 
a išiel na roznášku a nikto tam nebol tak si sadol na 
kreslo a pil pivo a začalo sa odpočítavať do nového roku 
1,2,3,4,5,6,7,8,9, a na desiate spadol Fry do mraziacého 
boxu a prenieslo ho to do roku 2999 na Silvestra tam 

keď sa prebudil uvidel kyklopku (Leela) tá mu urobila 
test a zistili že má tu pra pra pra pra atd... synovca (Pro-
fesor Hubert Farsworth) a potom mu Leela chcela in-

Alankov Externý
harddisk Alan Lipa

 Bol raz jeden Alanko ktorý chcel moc a moc ex-
terný harddisk aby mohol niako spúšťať hry na svojom 
wii raz keď mal narodeniny tak išiel k dedovi od deda 
dostal jeho starý televízor a od tatina dostal externý 
harddisk ktorý mal 500 GB a bol pádu a vode vzdor-
ný bol od značky Adata Alanko bol taký šťastný že ho 
išiel hneď vyskúšať na počítač svojho deda a dal si na 
ňho jeho hubu a obrázky a keď si tam chcel dať videá 
napísalo mu to že už tam neni miesto tak zavolal tatina 
ktorý spal na lavičke lebo sa veľa naobedoval a ten mu 
povedal že to je tým že ten harddisk je naformátovaný 
na fat 32 a nie na ntfs lebo keď je to naformátovane na 
fat 32 tak sa tam môže dať len obmedzený počet dát tak 
ho preformátoval a dal tam obrázky a hudbu ešte raz a 
keď tam išiel dať videá tak mu to normálne išlo potom 
zistil že jeho harddisk nemá 500 GB ale iba 465 tak zase 
zavolal tatina a ten mu povedal že je to preto lebo 1 GB 
nemá presne 1000 Mb ale iba 999,5 a to keď sa spočítalo 
tak ubudlo tých 35 GB potom chcel ukázať dedovi že 
čo si na ten harddisk dal ale ako ho tam pripojil tak mu 
napísalo že chce urobiť kontrolu tak si Alanko myslel 



že je tam vírus tak odtiaľ všetko zmazal ale robilo to aj 
tak tak išiel zase za svojim tatinom a ten mu povedal 
že Windows 7 sa ho to bude pýtať vždy a keďže dedo 
má Windows 7 tak sa ma to pýtalo potom tatino odišiel 
a Alanko  ostal u deda lebo to boli prázdniny a tatino 
musí aj cez prázdniny pracovať. Alanko bol z toho har-
ddisku taký šťastný že si ho dával do tej krabičky v kto-
rej to dostal. Po prázdninách sa išlo do školy a Alanko 
všetkým hovoril:“haha ja mám 500gb harddisk“ a oni 
na to:“fíha ukáž“ potom  im Alanko        povedal:“on je 
pádu a vode vzdorný“ a oni nato:“fíha to je super vec“ 
no a potom  to Alanko vždy v škole používal ako USB 
raz jeho kamarát samo neodolal a musel to po Alankovi 
zopakovať tak si kúpil tiež harddisk ale ten čo mal on 
mal 640 GB ale nebol pádu a vode vzdorný potom sa 
Alankovi harddisk pokazil lebo robil že: čk čk bzz čk čk 
bzz a žiadny počítač ho nevidel tak ho Alankov tatino 
doniesol do obchodu kde ho kúpil a tam mu povedali 
že mu ho zamenia za nový tak mu dali nový a ten už 
bol dobrý ako bol ten predtým akurát že na ňom nič 
nebolo tak ho zase formátoval a dal si na ňho všetky 
svoje súbory a odvtedy Alanko pekne žije zo svojim 
harddiskom.

Skateboarding 
Alan Lipa

 Skateboarding je umenie jazdenia a akrobacie 
na skateboarde. Človek, ktorý používa skateboard sa 
nazýva skateboardista alebo skater. Skateboarding sa 
niekedy v médiách prezentuje ako extrémny šport, for-
ma umenia, koníček, alebo spôsob premiestňovania. 
Technika skateboardingu sa formovala a bola ovplyv-
ňovaná počas dlhšieho obdobia viacerými osobno-
sťami. V roku 2002 bolo na svete 12,5 milióna skate-
boardistov. 80% z nich malo pod 18 rokov a 74% z nich 
bolo mužov. Nejde o to jazdiť ako blázon a naučiť sa čo 
najviac trikov, aby sa človek vytiahol pred ostatnými, 
ale ide o to jazdiť si pre seba a pre svoj dobrý pocit. 
Máme aj špeciálne pomenovanie na jazdcov, a to závi-
sí podľa toho, ktorou nohou jazdia dopredu. Ak jazdia 
dopredu pravou nohou ,tak sa volajú goofy , a ak jazdia 
ľavou nohou, tak sú to regular. V dnešnej dobe sa Skate-
boarding neobíde bez sponzoringu. Sponzori si kupujú 

skateboardistov a oni vďaka ním môžu absolvovať rôz-
ne súťaže. Sponzorom sú väčšinou firmy, ktoré majú so 
skateboardingom niečo spoločne. Väčšinou sú to firmy, 
ktoré vyrábajú oblečenie.

Stonehenge
Patrik Šebeňa

 Stonehenge bol postavený v rokoch 2 950 až 
1 600 pred našim letopočtom v Anglicku.  Nachád-
za sa v Južnom Anglicku. Táto stavba bola záhadou 
dlhé storočia. Stonehenge nebol postavený naraz.  
Keďže výkopy sa začali zanášať bahnom.. Okolo roku 2 
550 pred n. l. začala výstavba Stonehenge 3, ktorej čas-
ti sa nám dochovali dodnes. Obvod Stonehenge tvoria 
vlastne dva kruhy. Menší je postavený z modrého pies-
kovca a väčší z obrovských pieskovcových blokov. Naj-
väčšou záhadou bola doprava kameňov na miesto, kde 

stojí Sto-
nehenge. 
Dnes vi-
eme, že 
m o d r ý 
pieskovec 
pochádza 
z Prese-

li Hills , ktorý sa nachádza 2439 až 300 km od stavby. 
Kvádre z neho majú veľkosť asi  2 m a hmotnosť 1,5 
tony a dopravené boli na drevených saniach k rieke 
Avon a po nej prepravené asi 3 km od Stonehenge Od-
tiaľ boli znova dopravované na spomínaných saniach. 
Väčšie kamene boli však veľké 9 m a hmotnosť takmer 
50-55 ton. V stredoveku ho nazývali tanec obrov. Lebo 
vraj iba obri mohli doniesť také balvany. A že v praveku 
potrebovali ťažké nástroje.Hovorilo sa o niakom čaro-
dejníkovi ktorý tie kamene tam prenisol. Londýnska 
spoločnosť BBC urobila pokus kde boli vtiahnuté deti. 
Pomohlo im nálezisko modrastého kamena z ktorého 
je Stonehange postavený. Je približne 300 km od Stone-
hangu a dá sa k nemu dostať po mori a po plytkej vode.
Ani pri stavaní nebol problem, iba položili kamen na 
určité miesto a tak vytvorili Stonehange. A niektorý 
ľudia si mysleli alebo myslia že do Stonehangu chodili 
mimozemštania.



SC Ultimate Aero TT Ford
Alexander Banáš

 SSC Ultimate Aero Twin Turbo (skrátene SSC 
Ultimate Aero TT) je automobil výrobcu shelby super 
cars a je druhé najrýchlejšie auto sveta potom co v roku 
2007 predbehlo Bugatti Veyron a potom v roku 2011 
auto Hennessey Vennom GT predbehlo SSC Ultimate 
Aero TT, ale značka Aero pracuje na SSC Ultimate Aero 
2 ktoré má predbehnúť Hennessey Vennom GT. Takže 
dovtedy bolo SSC Ultimate Aero TT najrýchlejším au-
tom sveta. Dosahuje rýchlosť až 413,66 km/h a má 1183 
koní. Má 6 stupňovú prevodovku a z 0-100 vie ísť za 3 
sekundy. Zdvihovy objem má 6,3 l a krútiaci moment 
má 1483Nm pri 6150 ot./min. Predné kolesá má 18 pal-
cové a zadné má 19 palcové. Aero stojí cca 500 000 eur 
čo je oproti Bugatti veľmi málo keď že to stojí až 2 000 
000 eur. Najkrajšie Aero je oranžovo-čierne.

 Ford je americká nadnárodná korporácia, vy-
rábajúca automobily. Tento výrobca automobilov bol 
založený Henry Fordom v Deaborne, na predmestí De-
troitu ,v štáte Michigan ,v USA. Tam momentálne síd-
li vedenie spoločnosti. 16. júna 1903. Na začiatku 20. 
storočia bol Ford, spoločne s firmami General Motors            
a Chrysler, ako jeden z detroitskej „Veľkej trojky“ výrob-
cov automobilov. Ford zaviedol metódy hromadnej vý-
roby vozidiel a hromadného 
manage- m e n t u 
p r i e - m y s e l -
nej pra- c o v n e j 
sily. Ford uskutočnil 
nápady Eliho Whitneyho, ktorý vyvinul jednu z prvých 
montážnych liniek s použitím univerzálnych súčiastok. 
Vďaka tomu bolo možné uviesť do prevádzky veľmi 
lacnú, reprodukovateľná a spoľahlivú výrobu. Použitie 
pásové dráhy na pohyb vagóna k robotníkom bolo v 
tomto priemyselnom odvetví unikátne a rýchlo sa stalo 
obľúbeným spôsobom výroby. Akonáhle sa totiž stala 
práca jednoduchá a opakujúca sa, bolo možné najať 
neskúsených pracovníkov, ktorí sa mohli rýchlo naučiť 
jednoduché úlohy.



Recept
Ema Polakovičová

Prísady: 
500 g úprimnosti
200 g priateľstva
2 polievkové lyžice šťastia
8 čajových lyžičiek hravosti
20 hrnčekov pomáhania
2 kávové lyžičky slušnosti
20 g milosti a úsmevu

Postup:
slušnosť a priateľstvo  zmiešať osobitne, vyšľahať milosť 
a  úsmev a  pridať to do slušnosti a  priateľstva, potom 
pridať úprimnosť a pomáhanie, zamiešať, dať na plech, 
poliať hravosťou a posypať šťastím.

Dúfam, že vám tento recept priateľstva bude chutiť!

Ema Polakovičová, 3. ročník

Očné klamy
Fabian Matušek

Očné klamy sú preto lebo klamu oči.
Napríklad pri tomto bicykli pozerajte sa na kolesá              
a dlho sa na to pozerajte. Čo sa Vam zdá? :)

(újubyhop as áselok)

A tu zasa idete...

(esač v etejutsec)

(yhurk as aičot)

      



Vtipy
Filip Demáček

Vojnovy  konflikt medzi  Hlupakovom  a Spolkovou  re-
publikou  sprostých . Na hranici beží vojak s bielou vlaj-
kou  a volá: 
- Mier, mier .
Na druhej strane mu ostrelovač hovori: 
- Ved mierim ty blbec, len sa tolko nehýb...

Pride pan k doktorovi a vraví: 
- Pane mne vobec nerastú vlasy. Doktor zoberie lupu po-
zrie sa mu na hlavu  a vidí voš s kosačkou a voš vravi: - 
Mne tu burina rást nebude...

Opitý policajt zastaví opitého vodiča. Policajt sa pýta: 
- Pán vodič, prečo šoferujete dvaja? 
A vodič na to: 
- A to ste ma museli hneď obkľúčiť? 

Během návštěvy v blázinci se ptá návštěvník ředitele, 
podle jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude 
zavřen nebo ne. Ředitel vysvětluje: 
- No my napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi lžič-
ku, hrnek a kýbl a poprosíme ho, aby vanu vyprázdnili.  
Návštěvník povídá: 
- Aha, rozumím, normální člověk vezme kýbl aby to šlo 
rychleji, že?“ 
Ředitel: 
- Ne, normální člověk vytáhne špunt... (štupel) 
Chcete pokoj s balkonem nebo bez?“ 

Slovensko polsky slovnik: 
jezko - kaktus pochodowy 
holiaci strojcek - kombajn bajuzowy 
kamzik - koza wysokoturiztyczna 
potkan - agent kanalowy 
trabant - samochod papirowy 
kôn samochod kopitowy 

Slovensko japonsky slovnik: 
atomovka- samajamadomyfuc 
potapac- cumizgumy 
slovenske cesty - samajama 

Viete na základe čoho dávajú číňania svojim deťom mená ? 
Podľa konzervy. Pustia konzervu dolu schodami a ona 
ako skáče tak vydáva zvuky: Ťong-ťong, ťang-ťang, ťung-
-ťung... 

Čo je to maximálna vytrvalosť? 
Čakáš kým na teba volské oko žmurkne. 

Ide babka Bé po púšti a zbadá jablon. Kráča ku sliv-
ke,odtrhne si čerešne, zahryzne do marhuli a povie:
- Hmmm!To je dobrá hruška!Taký melón som jakživ nejedla. 

Žiaci sú v počítačovej miestnosti a majú za 
úlohu vyhľadať zadané veci a vytlačiť ich.  
Ozve sa Marika: 
- Pán učiteľ, môžem ísť na WC, kým sa mi tu niečo vytlačí?

Na hodine náboženstva katechet sa pýta či žiaci majú ne-
-jaké nejasnosti Móricko sa prihlási a pýta sa: 
- Pán katechet čert je párnokopitník alebo nepárnokopit-
ník ? 

Na dovolenke ste dobre pribrali, máte také tučné líca, bola 
tam taká dobrá strava? Ale čoby, každý deň som nafuko-
val madrace 

Letecká linka Moskva-Bratislava.Krátko po štarte v beh-
ne do pilotnej kabíny muž s pištoľou v ruke a kričí:
- Do Viedne!
Pilot mu odpovedá:,
-Nedá sa.
Muž znervózie a hovorí:,
- Do Viedne,lebo budem strieľať!“,
- Nedá sa, mladý muž! Obzrite sa, za vami sedí babka           
s bombou a už si objednala Mníchov.

Leti lietadlo. A v nom je vychodnar a hovori:
- Jooj ludze moje drahy keby sce vedzeli ze tam dze som ja 
furt se dajake nescesce prihodzi.
V tom sa ozve v lietadle:
- Poplach,  poplach, odpadol nam motor.Kazdy z nas do-
stane plavaciu vestu a pistalku na odhananie zralokov.
A v tom sa ozve vychodniar:
- Uvidzice ja budz dostanem piscalku bez dzurky abo tra-
fim na hlucho.









VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE 2011/2012 

XIX. ročník Šaliansky Maťko J. C. Hronského

Kraj / ObvodBratislavský/ Bratislava VKolo Obvodné 
OrganizátorCentrum voľného času, Gessayova 6, 851 
03  Bratislava - Petržalka

Termín a miesto súťaže14. 12. 2011 -  CVČ  Gessayova 
6, Bratislava V

Počet zúčastnených škôl 8 
Počet zúčastnených žiakov1 3 
Počet organizátorov 1

Porota hodnotila výkony v 3 kategóriách. Úroveň vý-
konov bola podľa vyjadrení členov poroty veľmi dob-
rá. Súťažiaci umiestnení na 1. mieste v každej kategórii 
postupujú do krajského kola. Súťažiaci na prvých troch 
miestach v každej kategórii boli odmenení diplomom.

1. I. kategória  Klimovská Liliana, ZŠ Gessayova 

2. I. kategória Hammer Nikita, SZŠ Znievska 2  

3. I. kategória Kováčová Karolína, A.ZŠ Lachova 1

1. II. kategória Bernátová Mária, SZŠ Znievska  2 

2. II.. kategória Šepeľák Šimon, ZŠ Tupolevova 20  

3. II. kategória Molčáková Denisa, ZŠ Gessayova 2  

3. II. kategória Dvořáková Linda, Spojená škola   

   Sv.Rodiny, Gercenova

1. III. kategória Míchalová Nikoleta, 

   G. Pankúchova 6 

2. III. kategória. Kovačiková Lea, Spojená škola   

   Sv.Rodiny, Gercenova  

3. III. kategória .Minárik Milan, ZŠ Gessayova 2  

4. III..kategória Halásová Kristína, ZŠ 

   a MŠ Rusovce

5. III. kategória Gettlerová Anna, Spojená škola   

   Sv.Rodiny, Gercenova

6. III. kategória Kolník Lukáš, ZŠ Pankúchova 4


