
 

................................................  Slovo na úvod  

Ahojte, kamaráti! 

Tak konečne! Dočkali sme sa posledného školského mesiaca. 

Jún – najkrajší mesiac v roku a najsamkrajší deň v ňom víťazi bez 

pochýb 30ty..... 

Vždy v septembri sa nám zdá taký nedosiahnuteľný, a potom 

to príde.....Je koniec, tak už to pochop....... chceli sme viac, už sa to 

nedá a nedá..... Hups, to už je text inej pesničky...... To je tým 

teplom, ktoré nás prepadlo a dúfajme, že vydrží až do letných 

prázdnin.... 

Všetky výstupné testy máme za sebou, čakajú nás školské 

výlety, odovzdávanie učebníc, upratovanie v triedach, rozlúčka so 

školským rokom 2015/2016..... A potom hasta la vista, školička...... 

do septembra ani len na meter sa k tebe nepriblížim , nech si 

trošku od teba oddýchnem..... 

Takto nejako rozmýšľate, že, kamaráti? Alebo sa hádam 

nájde nejaký, čo bude nešťastný????? 

Neveríme, lebo aj tento Smajlík sa veeeeeľmi ťažko 

vyrábal......celá Redakčná rada na čele s pani učiteľkou ťahala 

z posledných síl...... 

The End, nejdeme 

ďalej......konečná......vystupovať!!!!!!! 



........................................ A čo ďalej, deviataci?   

Kamaráti, miesto rozhovoru s učiteľmi vám v tomto poslednom 

čísle ponúkame krátke výňatky zo slohových prác deviatakov. 

Písali úvahu o tom ,ako si predstavujú svoje ďalšie pôsobenie na 

tejto planéte. Uvádzame ich anonymne, ale možno podľa 

myšlienkového pochodu svojich starších spolužiakov odhalíte na 

prvý šup: 

1. .....uvažoval som rôzne, no vedel som, že chcem školu, na ktorej 

sa budem venovať počítačom.......a tak sa aj stalo......vybral som si 

elektrotechnickú školu.....aj keď viem, že fyziku tak neovládam, 

skúsim to... 

2. Stredná škola? S mamou sme dlho uvažovali. Nakoniec sme sa 

zhodli, že budem autoopravár. Život nás neraz zrazí na zem, ale 

treba sa postaviť. Pripraví nám rôzne skúšky. Prvým z nich bol 

monitor. Nezvládol som ho veľmi. Ale kvôli jednej chybe sa 

nevzdám.... 

3. Budúcnosť. Mysteriózne slovo. Asi ako každá ľudská bytosť aj 

ja mám svoj sen do budúcna. Chcela by som mať vlastné auto, dom 

a rodinu. Vlastne aj psíka, ktorý neustále šteká a poskakuje pred 

domom. Tento sen môžem dosiahnuť iba v tom prípade, ak sa 

budem naďalej usilovne učiť.... 

4. ....ja však nie som génius a stredná škola s maturitou je ten 

najlepší spôsob, ktorým sa môžem dostať k slušnej práci..... 

5. Hocijakú strednú školu vyštudujem, chcem ostať pracovať 

doma. Prečo? Chcem byť s rodinou a nie ísť do zahraničia.  

 

Dominik, Dávid, Pinkeovci – Elektrotechnická NZ 

Roger – Gymnázium NZ 

Marek, Kristián, Patrik  – Stavebná NZ 

Simona– Pedagogická NZ 

Iveta, Anastázia – Jesenského NZ 

Kiki – Elektrotechnická BA 

Silvia – Animus NR 

Zdeno – Stavebná NR, Rebeka – Potravinárska NR 

 

 

 

 

 

 

 



............................................... Stalo sa na škole  

Máj 

***** 15. 5.  sa konalo v miestnom kostole prvé 

sv. prijímanie, zúčastnilo sa ho 8 tretiakov, 

presne 4 dievčatá – Dominika, Lili, Andrejka 

a Alexa- a 4 chlapci – Tomáško, Adam Kožuch, 

Oliver, Leo a vo svodínskom kostole mal sväté 

prijímanie Adam Méri.....Detičky sa naň 

pripravovali svedomito a poctivo.  

***** 28. 5. sa pani učiteľka Kamancová rozhodla vstúpiť do stavu 

manželského....sobáš sa konal 

v ostrihomskej Bazilike a boli 

jej blahoželať a jej dievčatá 

z 9tky 

My všetci sa pripájame a pani 

učiteľke prajeme všetko 

dobréééé, veľa lásky, radosti, 

pohody a porozumenia ..... 

Jún 

****** 1. 6. na Deň detí  sa konal 2. ročník Olympijských  dní 

športu – bol ofajn, opäť sme si zmerali sily v rôznych disciplínach, 

dostali sme krásne medaily, ktoré by nám aj ozajstní olympionici 

mohli závidieť  

*****6. 6. – 10. 6. ...... v tomto týždni 

sa vybrali niektoré deti do školy, ale 

takej inakšej......hovorí sa tomu škola 

v prírode......boli v krásnom prostredí  

a naučili sa strááášne veľa nových 

vecí od úžasných animátorov 

****** posledný deň v škole sme sa 

slávnostne rozlúčili s deviatakmi, ôsmaci im pripravili triedu v duch 

potápajúceho sa Titanicu......oni tak niekedy pôsobili, hrozili im zlé 

známky, ale oni si z toho ťažkú hlavu nerobili......boli ako tí 

muzikanti, ktorí hrali až do konca na 

lodi......  

******* posledné dni v škole nás prepadli 

obrovské horúčavy, a tak sme ich radšej 

prežívali na školských výletoch pri vode, na 

chatkách.....a bolo super 

 

 

 

 

 

 

 



...............................................  Niečo z histórie  

V letnom čísle by nemalo chýbať niečo, 

čím sa človek schladí v letných horúcich 

dňoch.  

A viete, čo je na to najlepšie????? No 

predsa zmrzlina.......  Naša redakcia 

vygúglila niečo o tom, ako vznikla táto 

dobrota, od ktorej občas aj mozog mrzne 

. 

Táto osviežujúca a lahodná maškrta vznikla pred mnohými rokmi 

a dnes si bez nej už ani nevieme predstaviť príjemné momenty. 

 

Osvieženie iba pre šľachtu 

Najstaršie zmienky o zmrzline 

pochádzajú zo starej Číny, Indie 

a starovekého Ríma. Už rímski 

cisári posielali otrokov do hôr po 

prvý sneh, ktorý potom 

dochucovali a podávali na svojich 

preslávených stoloch. Takúto 

snehovú pochúťku vraj veľmi 

obľuboval nemilosrdný cisár Nero. Zmienky o prvých ľadových 

dezertoch by sme našli aj v Egyptských písomných záznamoch 

z roku 500 pred n.l. Skutočného predchodcu zmrzliny majú ale na 

svedomí Číňania, ktorí dokázali 200 rokov pred n.l pripraviť jemnú 

mliečnu ryžovú zmes, ktorá tuhla zabalená do snehu. V roku 1550 

prišiel Talian Blasius Villafranca na prevratný objav. Zistil, že 

potraviny sa dajú ochladiť na bod mrazu posypaním soľou a ľadom. 

Už nebolo potrebné ochucovať sneh, ktorý bol prirodzene studený. 

Dala sa ochladiť samotná vyrobená zmes. Túto malú revolúciu 

privítala najmä šľachta. Na zmrzline si veľmi rád pochutnával aj 

Kráľ Slnko Ľudovít XIV. V období absolutistického francúzskeho 

kráľovstva bol ľad luxusným artiklom, a preto sa zmrzlina dostala 

medzi prostý ľud až oveľa neskôr. V prvej polovici 17. storočia 

pripravil osobný kuchár pre anglického kráľa Charlesa I. špeciálnu 

pochúťku, ktorou bola, ako inak zmrzlina. Kráľ z nej bol taký 

nadšený, že platil kuchárovi 500 libier ročne, len aby nevyzradil 

svoj tajomný recept. Kuchárovi sa 500 libier asi málilo, pretože 

nebol jediný, kto v tej dobe zmrzlinu úspešne vyrábal.  

 

Zmrzlinová revolúcia 

Prvý ručný výrobník zmrzliny bol vynájdený v roku 1846. V roku 

1851 si dodávateľ mlieka z Baltimoru, istý Jacob Fussel, všimol, že 

v určitých ročných obdobiach sa smotana predáva menej. Ako 

správny podnikateľ dostal výborný nápad, vyrábať z nej zmrzlinu. 

Tú potom dodával aj ostatným mliekarom. Vďaka tomu sa môže 

hrdiť titulom „prvý zakladateľ továrne na zmrzlinu“.  V roku 1870 

bola v Londýne založená prvá továreň na zmrzlinu. Vybudovali ju 

talianski prisťahovalci, ktorí v tej dobe prišli do mesta na Temži. 

Čoskoro sa stali známymi predavačmi zmrzliny, ktorým sa hovorilo 

hokey-pokey men, pretože kričali po taliansky „Ecco un pocco“, čo 

znamená „Tu je kúsok“. V 19. storočí prišiel hotový zmrzlinový 

boom. Začali sa otvárať zmrzlinové kaviarne Café Procope a pre 



ľudí sa stala zmrzlina bežnou záležitosťou, ktorú si radi dopriali 

vždy, keď mali príležitosť. Vo Veľkej Británii spopularizoval 

zmrzlinu v roku 1922 výrobca párkov Thomas Wall. Mal starosti, 

ako zamestnať svojich zamestnancov v letných mesiacoch, kedy sa 

predávalo málo párkov. Nebál sa skúsiť nový druh podnikania 

a rozhodol sa pre výrobu balenej zmrzliny. Wall začal svoj tovar 

predávať na ulici z trojkolesových vozíkov s nápisom „Stop me and 

buy me“, teda „Zastav ma a kúp si jednu“ a stal sa nesmierne 

úspešným. V tej dobe sa tiež objavuje mrazený krém medzi dvoma 

oblátkami a v 30. rokoch minulého storočia aj „zmrzliny na 

drievku“. 

 

Za vznikom  kornútka stojí náhoda  

Kornútok vznikol v Amerike roku 1904 

vďaka sýrskemu prisťahovalcovi Ernestovi 

Hamwimu, ktorý vyrábal a predával torty. 

Jedného dňa došli zmrzlinárovi v stánku 

vedľa misky, ktoré používal na zmrzlinu. 

Ernest dostal spásonosnú myšlienku. 

Zroloval tortové oblátky, nechal ich 

vychladnúť a ponúkol ich ako pomoc zmrzlinárovi. Jeho patent  sa 

okamžite ujal a zmenil spôsob konzumovanie lahodnej zmrzlinovej 

pochúťky od základov. Náhoda mu priniesla zápis do histórie, 

patent a slušný obnos peňazí. 

 

 

 

Zmrzlinové zaujímavosti: 

 

** najväčšími svetovými konzumentmi zmrzliny sú Američania. 

Ročne v priemere zlížu až 22 litrov ľadového potešenia.  

**naopak, Turkom zmrzlina veľmi nechutí. Ročne spotrebujú len 

jeden liter na hlavu.  

**pri  zdolávaní priemerného kopčeka zmrzliny potrebujeme 50 

líznutí.  

**najväčšia zmrzlina bola vyrobená v Kanade v roku 1988 a vážila 

viac ako 24 ton.  

**medzi zmrzlinových extrémistov patria Japonci, ktorí posunuli 

ľadový dezert na novú úroveň. Vyrábajú skutočne šialené príchute. 

Ochutnali by ste zmrzlinu s chuťou zeleniny, chobotnice, ustríc, 

rýb a dokonca surového konského mäsa? 

 

http://dobruchut.azet.sk/clanok/34204/historia-zmrzliny-

pochutnavame-si-na-nej-uz-tisice-rokov/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dobruchut.azet.sk/clanok/34204/historia-zmrzliny-pochutnavame-si-na-nej-uz-tisice-rokov/
http://dobruchut.azet.sk/clanok/34204/historia-zmrzliny-pochutnavame-si-na-nej-uz-tisice-rokov/


................................................. Letné hity 2015  

 

 

Kamaráti, stalo sa vám už, že počujete niekde nejakú pesničku, 

a zrazu si poviete si: Musím ju mať. Je super...... A potom zúfalo 

hľadáte na you tube, lebo  zrazu neviete, čo tam vlastne naťukať.  

Preto sme sa opäť nechali inšpirovať kamarátom Googlom   a 

pripravili sme playlist, ktorý je zložený  z hitov vlaňajšieho  leta. 

Vďaka nim budete mať skvelé letné párty  doma  či na záhrade, či 

s kamošmi a či len tak, keď si budete chcieť spraviť dobrú 

náladičku. Tieto skladby vás rozhodne prinútia pokyvkávať 

minimálne hlavou! 

 

Tak teda tu sú:  

 Major Lazer & DJ Snake – Lean On feat. MØ 

 Lost Frequencies – Are You With Me 

 Kygo – Stole the Show ft. Parson 

James 

 Adam Lambert – Ghost Town 

 Digital Fever feat. IAN – Hey Girl 

 Robin Schulz – Headlights feat. Ilsey 

 Felix Jaehn – Ain’t Nobody (Loves Me Better) ft. 

Jasmine Thompson 

 Klingande – Riva feat. Broken Back (Restart the Game) 

 Icona Pop – Emergency 

 Anna Naklab feat. Alle Farben & 

YOUNOTUS – Supergirl 



 Martin Solveig & GTA – Intoxicated 

 David Guetta – Hey Mama ft Nicki Minaj, Bebe Rexha & 

AfrojackTieto hity si môžete spustiť na tomto linku: 

http://www.manmagazin.sk/playlist-letnych-hitov-2015-

toto-su-pecky-ktore-vam-zlepsia-horuce-dni/ 

A hitom tohto leta sa pravdepodobne stane Alvaro Soler a jeho 

Sofia, 

vyskúšajte:https://www.youtube.com/watch?v=qaZ0oAh4evU 

 

 

 

 

 

 

 

Kamaráti, krásne horúce leto plné nezabudnuteľných zážitkov, 

o ktorých sa budeme rozprávať na hodinách  

v septembri........ 

http://www.manmagazin.sk/playlist-letnych-hitov-2015-toto-su-pecky-ktore-vam-zlepsia-horuce-dni/
http://www.manmagazin.sk/playlist-letnych-hitov-2015-toto-su-pecky-ktore-vam-zlepsia-horuce-dni/
https://www.youtube.com/watch?v=qaZ0oAh4evU

