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Milí čitatelia, 

po ročnej pauze vychádza školský časopis Pauzák znova.  

Do prvého čísla vydania v školskom roku 2019/2020 sme sa snažili zahrnúť    

najvýznamnejšie udalosti zo života školy. Predstavujeme zmeny v manažmente 

školy,  imatrikuláciu prvákov, rôzne exkurzie a zaujímavé podujatia.  

Prajeme vám príjemné chvíle strávené pri stránkach tohto časopisu. 

 

 

redakčná rada 

       SPŠ strojnícka, Prešov 
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Od minulého školského roku po súčasný 2019/2020 prešla naša škola rekonštrukciou nielen materiálnou, čo sa 

týka vzhľadu budovy a jej interiéru, ale zároveň aj personálnou, čo sa týka jej manažmentu.  

1. októbra 2019 nastúpila do funkcie riaditeľky školy RNDr. Hedviga Rusinková po bývalom riaditeľovi školy        

Ing. Mariánovi Viňanskom, ktorý školu úspešne riadil 20 rokov.  

Naši žiaci vyspovedali novú pani riaditeľku formou vizitky a pripravili jej otázky zo všetkých oblastí, v ktorých sa 

o nej chceli dozvedieť viac  :) 

 RNDr. HEDVIGA RUSINKOVÁ, riaditeľka školy 

Rodinný stav:  vydatá 

Vyštudovala:  Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 

predmetov v aprobácii matematika a fyzika 

Záujmy:  turistika, bicyklovanie, bowling 

Vysnívaná práca v detstve:  učiteľka  

Keby nebola dnes učiteľkou, určite by bola:  lekárkou 

Kto a ako ju v živote najviac ovplyvňuje (ovplyvnil):  postupne rodičia, učitelia a manžel 

Najviac si na sebe cení:  dochvíľnosť a perfekcionizmus 

Ktorý predmet v škole nemala rada a prečo:  dejepis (nemám rada nepresnosti; v dejepise je ich s ohľadom na časo-

vú šírku záberu dejín veľa a taktiež zmenou systému sa „menia“ aj dejiny, čo sa v matematike nemôže stať) 

Obľúbené jedlo:  bryndzové halušky 

Čo by nezjedla nikdy:  nemám také jedlo, ktoré by som nezjedla 

Obľúbený nápoj:  voda a pivo 

Obľúbená kniha:  nemám obľúbenú knihu, mám rada knihy z lekárskeho prostredia 

Obľúbený šport:  všetky zimné športy 

Obľúbená značka motorových vozidiel:  Škoda 

Počúva typ hudby:  hard rock 

Na škole by chcela zmeniť:  veľa vecí 

Jej názor na dnešnú mládež:  mladí ľudia sú málo trpezliví, finančne prehnane ambiciózni, no sme radi, že ich tu má-

me  

Ku kandidatúre na riaditeľku školy ju viedlo:  úžasný kolektív ľudí, ktorých mám okolo seba 

Každá veľká zmena ide ruka v ruke s následnými dielčími zmenami.  
Do funkcie zástupkyne riaditeľky školy pre teoretické všeobecnovzdelávacie vyučovanie 
nastúpila Mgr. Aneta Vargová.  

Novému manažmentu školy držíme päste a zároveň prajeme okrem pevného zdravia aj veľa tvorivých síl 

a citlivosti pre inovácie. 

PREDSTAVUJEME ZMENY V MANAŽMENTE ŠKOLY 
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STROJÁRSTVO 
Tr. učiteľ: Mgr. Adriána Mirilovič 

STROJÁRSTVO 
Tr. učiteľ: Ing. Janka Hnatová 

MECHATRONIKA 
Tr. učiteľ: Ing. Pavol Pavlanin 

TECHNIKA A PREVÁDZKA  
DOPRAVY 

Tr. učiteľ: Mgr. Marcela Macková 

V septembri sme privítali medzi sebou nových žiakov, spolužiakov. Prajeme im, rovnako ako ich triednym učite-

ľom, veľa trpezlivosti, úspechov, chuti do učenia a nekonečné zdroje tvorivosti. 

Ako ostrieľaní štvrtáci sme sa rozhodli spísať začínajúcim prvákom 10 rád, ktoré im pomôžu školu prežiť aj 

užiť. Ďalších 10 nadobudnú sami vlastnou skúsenosťou  

1. Pestujte dobré vzťahy s učiteľmi, budete sa mať dobre. 
2. S učiteľmi nevyjednávajte ani na nich neútočte, snažte sa s nimi radšej dohodnúť. 
3. Nikdy sa nevzdávajte, chyby nás posúvajú vpred a šanca na nápravu existuje vždy. 
4. Zlá známka neznamená koniec sveta! 
5. Pred otvorením okna v učebni skontrolujte, či drží na pántoch. 
6. Keď ste už tu, tak sa do seba zahryznite a študujte, nič iné nepomôže. 
7. Verte si! Vždy a v každom smere. Majte odvahu! 
8. Pamätajte si, že ako sa správate v kolektíve vy k iným, tak sa budú správať oni k vám. 
9. Ak si chcete zapáliť, tak určite mimo školy, mnohí sme už na to doplatili zápisom. 
10. Ťažko na cvičišti, ľahšie na bojišti  

kolektív štvrtákov, SPŠ strojnícka 
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Blíži sa prelom kalendárneho roka 2019/2020. Rok 2020 je svojimi číslami vraj magický, tak uvidíme... Atmosféru 

Vianoc sme si pripomenuli priamo v škole  

Začiatkom decembra k nám prifrčal Mikuláš v sprievode anjela a čerta. V batohu okrem sladkostí priniesol aj ko-

pec smiechu a radosti.  

Koniec decembra sa niesol v podobnom duchu, v duchu vianočných hodov. A keď hody, tak poriadne! Vo vestibu-

le školy žiaci piekli, vyvárali, predávali, spievali. A do toho všetkého sa z telocvične niesli chodbami z vianočného fut-

balového turnaja povzbudzujúce pokriky a heslá pre súťažiacich žiakov z nešportových tried. 

MIKULÁŠ 

VIANOČNÉ HODY 

VIANOČNÝ FUTBALOVÝ TURNAJ 
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Keď sa chcete dobre zamestnať, alebo si zvýšiť svoje šance na štúdium, prácu či lepší život v zahraničí, keď chcete 

poznávať svet prostredníctvom cestovania, keď si chcete rozširovať čo najviac svoje obzory, skrátka čokoľvek, vždy 

prídete k jednému záveru – že jazyky hýbu svetom. Alebo inými slovami: koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si člove-

kom.  

Mnohí dospeláci používajú vetu, ktorá nás už poriadne otravuje: „Uč sa jazyky, kým si mladý a kým si za to nemu-

síš platiť!“ Možno nám raz dôjde, že mali pravdu. A možno by sme mali viac načúvať a vziať si ich dobre mienené slo-

vá k srdcu, kým nie je neskoro. 

Potrebu ovládania cudzích jazykov dokonca zdôrazňuje od roku 2001 aj EÚ organizáciou Európskeho dňa jazykov, 

ktorý si pripomíname vždy v septembri. Tento deň je akousi oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín EÚ, 

z ktorých každá má svoje tradície, kultúru a tie tvoria celok EÚ.  

 

 

 

  

Koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom... 

Vyučujúce cudzieho jazyka si pre nás v škole pripravili rôzne tvorivé aktivity a zážitkové vyučovacie hodiny, na kto-

rých sme si spoločne prešli: 

zaujímavosti o jednotlivých jazykoch - napr. aké sú najdlhšie slová; že v Európe sa hovorí 225 jazykmi; že 

existujú polygloti (ľudia hovoriaci mnohými cudzími jazykmi a sami sa v jazykoch vzdelávajúci) alebo vedeli 

ste, že už 5-ročné dieťa pozná viac ako 1000 slov vo svojom jazyku?, 

jazykolamy, 

pozdravy v jednotlivých jazykoch, 

jazykové kvízy o anglických a amerických filmoch,  

testovali sme vedomosti o jazykoch v rámci EÚ, 

diskutovali sme v ANJ na historickú tému – 2. svetová vojna, 

pozreli sme si film o 2. svetovej vojne v angličtine: „Dunkirk“. 
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O niekoľko týždňov neskôr sme si neformálne testovali našu úroveň anglického jazyka aj na anglickom divadelnom 

predstavení v prešovskom Kine Scala. Nebolo dejovo ani jazykovo náročné, takže my ako „B jednotkári“ (úroveň B1) 

sme to zvládli. 

Slovo sme dostali aj my, žiaci, keď sme sa predstavovali v cudzom jazyku a vraveli o sebe niekoľko informácií. Páči-

lo sa nám, že okrem angličtiny zazneli iné jazyky - nemčina, ruština, rusínčina, poľština, čeština, základné frázy z ta-

liančiny, francúzštiny, španielčiny, chorvátčiny, turečtiny a dokonca aj japončiny. Mnohé slová z rôznych cudzích  ja-

zykov sme pochytili z destinácií, kam chodievame na dovolenky, čo svedčí o tom, že sme vnímaví a človek ako špon-

gia nasáva do svojho vnútra, čo ho obklopuje. Cestovanie po svete má teda okrem mnohých iných aj tento prínos  
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O drogách a prevencii drogovej závislosti,  o kriminalite a jej predchá-
dzaniu sa toho nahovorilo a hovorí tak veľa, že zaujať nás mladých v tejto 
téme je niekedy ťažké. Áno, vieme. Preto musíme s obdivom uznať origi-
nalitu podujatia Protidrogový vlak - Revolution train, organizovaného pre 
základné a stredné školy v Prešove. A keď vlak, tak kde inde, ak nie na sku-
točnej železničnej stanici!  

Šesť strieborných obrnených vagónov, štyri kinosály, osem interaktív-
nych miestností a v nich príbeh Marcela a Petry o tom, ako ľahko je pre-
padnúť drogám a aké ťažké je následne sa závislosti zbaviť. Predstavené 
boli situácie, kedy drogová závislosť vzniká, ako ľahko je možné do nej 
vhupnúť, až napokon prídu dôsledky, ktoré na seba nedajú dlho čakať.  

Vo vozňoch sme teda postupne sledovali príbeh drogovo závislého človeka. V interaktívnych miestnostiach lektori 
pracovali s nami na základe toho, čo sme videli vo filme. A čo sme na vlastné oči videli? Väzenskú celu, aj sme si ju 
vyskúšali. Drogový brloh. Vyšetrovaciu miestnosť. Ocitli sme sa aj na mieste tragickej autohavárie. 
 

ZAUJÍMAVO O DROGÁCH, PROTI DROGÁM A KRIMINALITE 

Cieľom celého podujatia bolo zapôsobiť na nás mladých ľudí a inšpirovať nás k pozitívnym životným voľbám. Hlav-
nými témami boli životné hodnoty, právne vedomie, efektívne verzus neefektívne trávenie voľného času, návykové 
látky, závislosti, zdravý spôsob života, rizikové správanie a kriminalita, osobná sloboda, zodpovednosť a bezpečnosť. 
 

Žiaci II.D triedy s triednou učiteľkou Mgr. Anetou Vargovou  
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Keď miluješ, niet čo riešiť! Poznáte to. Niekto pizzu, iný kolu, každý z nás učenie  a o dievčatách ani nehovoriac. 
Jednou z našich lások sú autá. Najmodernejšie modely, veterány, tuningové, elektromobily, karavány, autá 
s hasičskou technikou... Skrátka všetko, čo má kolesá, volant a motor. 

Jeden októbrový deň sme s nadšením a celkom bez výhovoriek vymenili knihy aj školské lavice za vyleštené cestné 
tátoše. Strojári aj dopraváci. Veď k autám máme blízko všetci. A bolo sa veru na čo pozerať! Za túto možnosť ďakuje-
me Ing. Ďuricovej a  Ing. Koltášovej. 

Do Nitry sme dorazili autobusom ráno, tesne pred začiatkom výstavy. V 14 pavilónoch sme sa stretli s 30 automo-
bilovými značkami, spolu so 45 novinkami. V areáli bol pripravený rozsiahly sprievodný program tak pre odborníkov, 
ako aj pre širokú verejnosť.  

 
Čo nás zaujalo najviac? 
slovenské premiéry Škoda Kodiaq RS, CUPRA Ateca, Hyundai i30 N-line, Citroën Berlingo, Toyota Camry 

a Corolla, Seat Tarraco, Mitsubishi Space Star, Ford Focus, Kia Sportage, Volvo XC40, super luxusný karavan Morelo 
Palace 88, elektromobily Hyundai Kona electric a JAGUAR I-PACE electric, vodíkový pohon predstavený vozid-
lom Hyundai NEXO. 
 

Na záver TOP-ka tohto dňa: Majstrovstvá Slovenska hasičského a záchranného zboru SR vo vyslobodzovaní 
z havarovaných áut. To vám bol adrenalínový zážitok! 

Naše očakávania z Autosalónu Nitra sa ozaj splnili. 
Kolektív triedy IV. C 

 

Autá nás bavia,  
AUTOSALÓN NITRA 2019 bol náš! 
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Občas mávame pocit, že spisovatelia alebo vôbec ľudia, ktorých poznáme z kultúrneho, politického či mediálneho 

sveta sú akísi nadľudia, nám vzdialení, žijúci iné životy. Možno je pravda, že žijú iné životy, čo súvisí s ich medializáci-

ou v povolaní, no vo svojej podstate sú to ľudia z mäsa a kosí, s emóciami, dobrými aj zlými náladami, vlastnosťami, 

skrátka sú presne ako my. Ibaže my ešte študujeme a máme rozhodovanie o budúcnosti pred sebou. Ktovie, možno 

sa raz v umeleckej alebo mediálnej brandži ocitne ktokoľvek z nás  

Naše slovenčinárky pozvali medzi nás aj tohto roku ďalších spisovateľov. Po minulé roky ich bolo medzi nami už 

niekoľko (písali sme o nich v časopise aj na web stránke školy). Tentokrát v septembri Ivana Gibová a Peter Juščák. 

Besedy v rámci podujatia Prešov číta rád zastrešovala Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove.  

Najlepší spisovatelia sú tí, ktorí sú autentickí, 
ktorí píšu o tom, čo si sami prežili a čo si pre-

žili reálni ľudia  
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V hodnotení oboch besied oslovenými žiakmi prevládal v 92 percentách pozitívny názor. Za  všetko povedia nasle-

dujúce komentáre niektorých z nich: 

 

„Páčilo sa mi to, hovorilo sa o zaujímavých témach zo života. Zmenilo to môj pohľad na literatúru.“ (I.C) 

 

„Ivana Gibová bola uvoľnená a priateľská. Páči sa mi, že rozumie zmýšľaniu nás mladých a zdieľa naše názory.“ (I.C) 

 

„Má zmysel robiť také akcie a do budúcna pls viac  Perfektný bol úryvok z knihy, aj témy zo života na psychiatrii. 

Ďakujeme.“ (I.A, C) 

 

„Beseda bola prekvapivo zaujímavá. Veľmi sa mi páčilo, že to bolo nielen o textoch, ale aj o tom, ako spisovatelia pí-

šu knihy a vydávajú, kde všade sa inšpirujú. A tiež som bol prekvapený, že sa používajú vulgarizmy aj v knihách, cel-

kom sa mi to páči, je to také reálne.“ (II.A) 

 

„Bolo by super, keby sme také moderné knihy čítali aj na literatúre. Páčil sa mi názor spisovateľky Ivany, malo by sa 

to zmeniť, aby sme nečítali 100 rokov starú literatúru dookola, ale aj moderné ukážky.“ (II.A) 

 

„Baví ma téma 2.sv.vojny, takže rozprávanie pána Juščáka bolo pre mňa zaujímavé, hlavne to, že rozprával veľa 

z vlastných skúseností alebo z rozprávania ľudí, ktorí gulagy prežili.“ (L. Majerníček, II.B) 

 

„Zaujímavé a zároveň poučné. Donútilo ma to zamyslieť sa nad tým, kam sú až ľudia kvôli moci ochotní zájsť a kam 

sú až ochotní zájsť, aby si vybudovali rešpekt.“ (Ľ. Bálint, II.B) 

 

„Bolo to zaujímavé rozprávanie o komunizme, gulagoch a o tom, ako sa vybrali natáčať do Kazachstanu dokumentár-

ny film, s čím všetkým sa museli vysporiadať. Potom aj vtedajší život, aký bol komunizmus a ako prenasledovali ľudí. 

Smutné príbehy. Mali sme z toho zmiešané pocity.“ (D. Kaňuch, M. Kontura, II.B) 

 

„Páčilo sa mi rozprávanie o Kazachstane, veľa vecí, ktoré som nevedel a možno ani viacerí z nás. Fascinovala ma od-

vaha toho typka, čím všetkým musel prejsť, aby sa dostal k tým informáciám a ľuďom.“ (II.C) 

 

„Len som sa utvrdil v tom, že si mám vážiť slobodu.“ (II.C) 
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EXKURZIE... 

Rozvíjame si osobnosť komplexne 

 

 

 

 

 

Prečo tu? 

Zvučná strojárska firma, ktorá sa zaoberá  návrhmi, vývojom, výrobou, servisom, rekonštrukciou a predajom ná-

kladných  vagónov, podvozkov, podzostáv vagónov, tlakových nádob, dielcov a produktov strojárenstva.  

Čo nás zaujalo: 

 výrobné haly – napr. na ohýbanie plechov, na zváranie, v posledných halách sme videli už hotové železnič-

né podvozky s klasickým rozchodom, ktoré sa vyrábajú najmä pre európsky trh, 

 kontrola podvozkov, 

 výroba cisternových vagónov a plošinových vagónov určených na prepravu automobilov, 

 prestavba existujúcich vagónov, 

 lakovanie a povrchová úprava vagónov. 

        ODBORNÁ 

TATRAVAGÓNKA POPRAD 

Zorganizovali: Ing. Ďuricová,  Ing. Koltášová 
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Čo sme videli? 

 rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej (dnes múzeum) 

 rodný dom Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne (dnes múze-

um) 

 evanjelický drevený kostolík v Leštinách zapísaný medzi pamiat-

ky UNESCO, kde bol krstený P.O.Hviezdoslav 

 Oravský hrad – pýcha oravského regióna 

Čo nás zaujalo: 

 drevený kostol postavený bez jediného klinca, bez kúrenia (aby sa zachovalo drevo bez poškodenia) – 

v zime sa tu slúžila omša aj pri teplote -27°C; dodnes sa dodržiava nepísaný zasadací poriadok podľa rodov, 

ktorý pretrváva už 200 rokov, 

 Hviezdoslav – učil sa rád, chcel vynikať, bol nadaný, študoval aj v Miškolci, prvé básne písal v maďarčine a 

keď ich doma nadšene recitoval, mamka plakala, lebo mu nič nerozumela – vtedy precitol a prešiel 

v tvorbe do slovenčiny;  štúdia dokončil v Prešove, 

 Kukučín – priemerný žiak, vynikal v počtoch, pravopis mal obstojný, ale do školy chodil rád; vyštudoval za 

učiteľa, 6 rokov učil slovenčinu v Jasenovej, bol prísny a neznášal lajdáctvo; potom študoval medicínu – 

pôsobil ako lekár v Chorvátsku aj v Amerike, vedel si rýchlo získať ľudí svojou priateľskou, starostlivou 

a skromnou povahou, 

 Oravský hrad – natáčali sa tu filmy ako Sokoliar Tomáš či Drakula; dodnes sa vraj hradom túla duša bielej 

pani, ktorej odsekol ruku jej muž, rytier Dvonč, keď chcela brániť sluhu; a túla sa tu aj duša čiernej pani, 

bývalej dobrej hospodárky, ktorú tu vraj vídať s lampášom v ruke ako kontroluje svoje majetky; hrad je pl-

ný paranormálnych javov (pohyby, svetlo, teplo...), čo dokázal aj vedecký prieskum tam realizovaný. 

KULTÚRNO-LITERÁRNA 

PO STOPÁCH KUKUČÍNA A HVIEZDOSLAVA, SPISOVATEĽOV Z OBDOBIA REALIZMU 

Zorganizovali: PaedDr. Jana Kipikašová, Mgr. Aneta Vargová, PhDr. Emília Alcnauerová 
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PRÍRODOVEDNO-TECHNICKÁ 

 

 

 
 
 

 
 

Čo sme videli? 

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež s množstvom interaktívnych pomôcok, exponátov, ktoré zábavno

-náučnou formou prezentovali základy vedy a techniky.   

 

Čo nás zaujalo: 

 pozorovali sme rôzne fyzikálne javy,  

 riešili sme logické hlavolamy, 

 pracovali sme s mechanickými, magnetickými a optickými zariadeniami, 

 rozvíjali sme fantáziu a predstavivosť, 

 hravou formou sme sa učili. 

 

SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM 

Zorganizovali:  Mgr. Judita Geľhošová, Mgr. Zuzana Fejerčáková 
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AKO PO ŠKOLE S KARIÉROU A UPLATNENÍM NA TRHU PRÁCE? 

Rozhodnúť sa, čo so životom po ukončení školy je pre niektorých z nás riadna záťaž! Najmä ak ste v mladom ve-

ku, chcete sa rozhodnúť zodpovedne a naviac sa venovať tomu, čo vás bude baviť a zároveň dobre živiť. K tomu vše-

tkému je potrebné kvalitné sebapoznanie, vedieť, čo chceme, dokázať sa prezentovať a „pracovne predať“ primera-

ným spôsobom. Je toho dosť, že? 

Na druhej strane sú medzi nami aj tí, ktorí majú v predstave o svojej budúcnosti celkom jasno. Tým je ale hej!  

PaedDr. Jana Kipikašová asi celkom vycítila, ako na tom my štvrtáci neraz sme, keď sa úspešne zapojila do projektu 

finančne podporeného Nadáciou Západoslovenskej energetiky: Kariérové poradenstvo zamerané na vzdelávanie 

mladých ľudí pre trh práce  a počas celého školského s nami realizuje aktivity na podporu osobnostného 

a kariérového rastu.  

Semináre osobnostného rozvoja  

v rámci projektu Kariérové poradenstvo zamerané na vzdelávanie mladých ľudí pre trh práce 

KDE:  SPŠ strojnícka 

KTO:  realizuje:  kariérová poradkyňa PaedDr. Jana Kipikašová 

           účastníci:  štvrtáci, ktorí prejavili záujem o účasť v tomto projekte  

ČO SME ZAŽILI:  

 4 celodňové semináre zamerané na osobnostný rozvoj, aktivity a diskusie na vybrané témy z oblasti: sebapo-

znanie, sebareflexia, životné hodnoty, typy osobnosti, sebakontrola, kritické myslenie, ako si ciele stanoviť a 

kontrolovať ich plnenie, voľba povolania podľa záujmov a osobnosti človeka, vonkajšia a vnútorná motivácia, 

komunikácia v pracovnom prostredí, asertivita, pracovný pohovor, práca so stresom, vlastnosti lídra, motiváto-

ra – pre spolužiakov, tímová práca, vzťahy, práca so skupinou, zodpovednosť a vplyv;  

 prípravu, realizáciu a účasť na rôznych podujatiach školských i mimoškolských súvisiacich s našim uplatnením 

na trhu práce, s formovaním osobností i lídrovských vlastností;  

 kontakt so žiakmi 9. ročníka ZŠ, ich rodičmi, učiteľmi a zákonnými zástupcami, s rôznymi inými organizáciami 

(VŠ, firmy, agentúry);  

 prezentáciu školy na verejnosti; 

 uvedomenie si, že môžeme byť vzorom pre iných, čo je silná pozitívna sebamotivácia. 
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Burza informácií v Prešove  

KDE:  propagačná výstava SŠ a vybraných firiem na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove 

KTO: náš tím: Matúš Virba, IV.B, Boris Urbánek, IV.B, Miroslav Biroš, IV.C, Jakub Jančuš, IV.C, Damián Maľudy, II.A. 

Organizácia a príprava žiakov na podujatie: PaedDr. Jana Kipikašová. 

Odborná výpomoc na mieste: Ing. Peter Onderko. 

Odborná výpomoc počas prípravy: vedenie školy, Ing. Pavol Pavlanin. 

ČO SME ZAŽILI:  

 čo znamená propagovať školu na verejnosti - predstavili sme študijné odbory a podmienky štúdia v našej škole 

zúčastneným žiakom základných škôl, ich rodičom, a tiež učiteľom aj výchovným poradcom základným škôl; 

 žiaci zo ZŠ z Prešova a okolia sa pri výstavnom stánku našej školy zastavovali v pomerne veľkom množstve - 

najviac sa zaujímali o náplň štúdia, kde sa môžu zamestnať po škole, podmienky praxe a aké odborné predme-

ty by im v stredoškolskom štúdiu pribudli; 

 vzájomné kontakty so spolužiakmi z iných stredných škôl z výstavy; 

 dobrú zábavu, atmosféru ponuky a dopytu; 

 pocit sebadôvery, ktorý si potvrdíme aj 12. februára na ďalšej Burze informácií v Sabinove. 
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Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v Košiciach s podtitulom: VÝCHOD NIE JE EXIT!  

KDE:  Steel aréna v Košiciach 

KTO: zúčastnili sa s PaedDr. Kipikašovou štvrtáci, ktorí sú v štádiu hľadania možností vysokoškolského štúdia alebo 

pracovného uplatnenia po štúdiu  

ČO SME ZAŽILI:   

 84 vystavovateľov - vysoké školy z celého Slovenska i z Čiech;  

 personálne agentúry, agentúry ponúkajúce štúdium v zahraničí;  

 niekoľko firiem so záujmom o šikovných mladých zamestnancov;  

 dobré rady, ako sa chrániť pred vycestovaním do zahraničia a nestať sa obeťou pracovného zneužívania;  

 kontakt na vzdelávacie kurzy pre začínajúcich podnikateľov bez ohľadu na vek;  

 popularizačné prednášky na rôzne témy z oblasti kariérového poradenstva a trhu práce; 

 testovanie šoférskych zručností na simulátore jazdy a pod. 

Prednáška Technickej univerzity v Košiciach 

KDE:  Technická univerzita v Košiciach (TUKE) 
KTO:  žiaci IV.A a IV.B triedy s Ing. Ďuricovou, Ing. Jurkovou a PhDr. Alcnauerovou 
ČO SME ZAŽILI:  

 informatívnu prednášku o dôležitosti recyklovania v každodennom živote: „Odpady a ich recyklácia“;  

 uvedomenie, že svet bez kovov nemôže existovať, no ich získavanie má vplyv na znečistenie prostredia, preto 

je potrebné tieto kovy získavať recykláciou, čo je výhodnejšie ako ťaženie surovín, no najmä ekologické;  

 oboznámenie sa s obsahom študijného programu Ekologické a environmentálne vedy na Fakulte materiálov, 

metalurgie a recyklácie TU v Košiciach;  

 prehliadku priestorov dielní a laboratórií na TUKE. 
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Tak sa usadil do kresla...  

 

„Gusto, prečo to Vavrovi robíš?“ 

„Pani učiteľka, veď ja len doňho trochu rýpem, aby bol v živote priebojný, aby sa vedel presadiť! Však 

vidíte, aký je poddajný. Ľudia si ho budú natierať na chlieb.“ 

 

Sledujem akosi častejšie, že silnejší v triede preukazujú svoju dominantnosť nad slabšími. Fyzické postr-

kovanie, provokovanie, nevhodné komentáre... 

Aj - nazvem to „soft agresivita“ je agresivita. Paradox je, že šikanovanie a agresiu títo žiaci nepripúšťajú, 

to by museli byť podľa ich slov bitky či vydieranie. Naopak, myslia si, že takýmto spôsobom pomáhajú 

slabšiemu stať sa pre život silnejším a odolnejším. Iný-

mi slovami, že ho vychovávajú.  

 

A tak sa pýtajme...  

„Gusto, a odkiaľ berieš presvedčenie, že si to práve ty, 

kto má rozhodovať o Vavrovej povahe a správaní?“  

„Na základe čoho si prišiel k záveru, že vôbec nejakú 

zmenu potrebuje?“ 

AJ „SOFT AGRESIVITA“ JE AGRESIVITA 

 

Nemáš právo zasahovať druhému proti jeho vôli do života. Meniť ho len preto, že sa ti nepáči alebo že 

sa nespráva podľa tvojich predstáv. 

To, ako vnímaš správanie druhého človeka, hovorí v značnej miere o tebe a o tvojich životných skúse-

nostiach. Ja ho môžem nazvať citlivý, ty poddajný.  

Napokon... Najlepšie vychovávaš tak, že ideš sám príkladom. 

A ešte jedna životná pravda - často je najlepším vychovávateľom život sám. Buď druhým nápomocný, 

ale nepreberaj zodpovednosť za životy iných do svojich rúk. 

/PaedDr. Jana Kipikašová, výchovná poradkyňa/ 
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Hodnotíme (ne)úspechy za 1. polrok v školskom roku 2019/2020 

Spracované podľa údajov z pedagogickej agendy. 

Opätovne vám prinášame aj v tomto čísle školského časopisu niekoľko zaujímavých štatistických údajov o vašej 
individuálnej alebo triednej (kolektívnej) úspešnosti či neúspešnosti. 

Úspešným blahoželáme, menej úspešným držíme päste v dosahovaní lepších výsledkov v budúcnosti. 

Najlepší Najhorší 

Trieda Priemer Trieda Priemer  

I.C 1,65 III.D 2,67 1. 

III.A 1,89 IV.C 2,6 2. 

II.D 1,91 IV.A 2,36 3. 

Ročník 
Znížené známky zo správania 

na stupeň uspokojivý (2) 
Znížené známky zo správania na 

stupeň menej uspokojivý (3) 

1. ročník 1 0 

2. ročník 1 0 

3. ročník 6 0 

4. ročník 4 3 

Najlepšia Najhoršia 

Trieda 
Zameškané 

hodiny triedy 

Zameškané  
hodiny na žiaka 

Trieda 
Zameškané 

hodiny triedy 

Zameškané  
hodiny na žiaka 

 

I.C 813 31,27 III.D 1228 72,24 1. 

I.B 975 39,00 III.A 1985 70,89 2. 

II.D 725 40,28 IV.C 1620 70,43 3. 

Žiaci s absolútnym prospechom 1,0 

Daniel Jakubčo, I.C Filip Paľo, III.A 

Tomáš Rura, I.D Ján Ivanecký, IV.B 

Tomáš Petro, II.D Zuzana Vargová, IV.D 

Mário Švec, II.D  
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Školský časopis Pauzák vydáva: 

SPŠ strojnícka 

Duklianska 1 

080 04 Prešov 

 

 

Pauzák je internetový školský časopis. Od školského roku 1999/2000 vychádzal ako občasník. 

Od školského roku 2011/2012 vychádzal ako štvrťročník. Od školského roku 2015/2016 vychádza ako polročník. 

 

Školský časopis pod odborným vedením PaedDr. Jany Kipikašovej pripravili: 

 

 

Žiaci v Publicistickom krúžku: 

Markus Baloga, III.C 

Marián Girašek, III.C 

Daniel Havira, III.C 

Jakub Lopuchovský, III.C 

Marko Sivák, III.C 

Jakub Vaščák, III.C 

Andrej Višňovský, III.C 

 

 

Grafická úprava: 

Mgr. Mária Forgáčová 

    

   

Za spoluprácu ďakujeme všetkým prispievateľom článkov mimo  členov redakčnej rady. 


