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Ze života školy

Druhá na mistrovství světa
Ve dnech 13.–19. července 2013 se uskutečnilo v belgic-
kém Gentu 49. Mistrovství světa ve zpracování textů. Zúčast-
nilo se jej téměř 600 soutěžících z 32 zemí ze čtyř světadílů. 
Mezi nejpočetnější patřily výpravy z České republiky, Němec-
ka, Turecka, Číny a domácí Belgie.  Členkou reprezentační-
ho týmu České republiky byla také naše žákyně Klára Pohlová. 
Soutěžila v kategorii junior (17-20 let) v sedmi disciplínách. Nej-
lépe se jí dařilo v korektuře textu. Mezi 40 soutěžícími dosáhla až 
na stupně vítězů, obsadila 2. místo výkonem 193 korektur za 10 
minut. V korespondenci a protokolování byla sedmá, v 15minu-
tovém diktátu stupňovanou rychlostí od 40 po180 slov za minu-
tu skončila šestá. V diktátu v cizím jazyce čtvrtá a v soutěži Real 
time, což je 8minutový diktát stupňovanou rychlostí od 40 do 120 
slov za minutu, při kterém zaznamenaný text nelze opravovat, ob-
sadila 10. příčku. V tradičním 30minutovém opise z papírové před-
lohy s penalizací 100 úhozů za neopravenou chybu získala mezi 

55 soutěžícími z celého světa pěkné 16. místo. Skromně prohlási-
la, že opis zkazila, že bývá o dost lepší. Ale kdo z nás by nechtěl 
psát 452,1 úhozů za minutu s 0,088 procentem chyb? V kombina-
ci, tzn. v součtu všech disciplín, patří Kláře vynikající 4. místo. 
Vicemistryně světa v korektuře a především čtvrtá v kom-
binaci, to jsou historicky nejlepší umístění reprezen-
tantky školy i celého regionu na této prestižní soutěži.
Kláře blahopřejeme a děkujeme za vynikající výkony a  za repre-
zentaci nejen školy, ale i města Břeclavi a celé ČR. A jak se tady 
ve škole říká,  „bude viset“. Znamená to, že její fotografie s kopi-
emi diplomů doplní školní galerii úspěšných soutěžících v gra-
fických disciplínách, budovanou na chodbách již od roku 1959. 

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

A jak sama Klára prožívala mistrovství?
Vše, co člověk dělá poprvé, je svým způsobem stresující. Jelikož 
jsem byla z naší školy jediná, kdo se dostal tak daleko, velmi mi 
na výsledku záleželo. Tím pádem jsem byla pod určitým tlakem.
Už když nám rozdávali instrukce, neuvěřitelně se mi třásly ruce, což 
je třeba u opisu problém. Když musíte 30 minut udržet vysokou rych-
lost s co nejmenším počtem chyb je to dost obtížné samo o sobě i 
bez trémy. Navíc koncentraci může narušit cokoliv. Jedna z „vtip-
ných chvil“ při soutěži byla, když nás zadávající upozornil na to, že 
v celé místnosti jsou automatická světla, která se po pěti minutách 
klidu vypnou. Klávesnici sice ovládáme poslepu, ale na zadání vidět 
musíme. Naštěstí jsme odhazovali opsané předlohy tak razantně, že 
osvětlení nemělo šanci zhasnout. Ze svých výsledků si nejvíce vá-
žím toho v kombinaci, protože svědčí o všestrannosti soutěžícího.

V Gentu bylo vše naplánováno a fungovalo velmi dobře. Orga-
nizačním překvapením bylo snad jen zjištění, že v našem uby-
tovacím zařízení nešlo zamknout jednotlivé pokoje, pouze celé 
patro. Kromě našich obav o cenné věci docházelo i ke kuri-
ózním situacím, kdy byli na pokoji centrálně zamčeni někteří 
účastníci, kteří měli již za pár desítek minut nastoupit k soutě-
žím. Naštěstí byli vysvobozeni včas a mohli se dostavit na start.
Mistrovství bylo pro mě obrovskou zkušeností, užila jsem si to a po-
znala plno nových přátel. Bez finanční podpory sponzorů bych se však 
této akce nemohla zúčastnit. Proto jim chci touto cestou poděkovat. 

Klára Pohlová, 3. A

Konec prázdnin trochu jinak
Jak zakončit prázdniny? To byl letos snadný úkol, jelikož Di-
vadlo Bedřicha Kaněry pořádalo den plný zábavy. Přijít 
sem mohl snad každý a určitě by si vybral z pestré nabídky.
Akce odstartovala festival Amafest, který DBK pořá-
dá už několikátým rokem a letos pokračuje v průběhu října.
Sobota 31. 8. byla rozdělena do tří částí. Odpoledne bylo ur-
čeno rodičům a hlavně jejich dětem. Na programu bylo malo-

vání na obličej, divadelní představení Z pohádky do pohádky, 
trampolína, aerobik s klauny a hlavně různá stanoviště s úkoly. 
Soutěžilo se ve skoku v pytli, skládání puzzle, střelbě ze vzdu-
chovky a jiných dalších disciplínách. Dětské odpoledne zakon-
čilo divadelní představení, které  herci i přes technické problé-
my a nepřízeň počasí zvládli a nakonec dohráli v tělocvičně.
Kolem páté hodiny začaly koncerty. Jako první nás roztanči-
li Irnis, po nich následoval koncert The Faldatores, kterým nás 
potěšil sice jen jeden člen skupiny, ale neubralo mu to ani tro-
chu na kvalitě. A jako poslední vše zakončili přerovští Gingers. 
Po koncertech se všichni, kvůli špatnému počasí, přesu-
nuli do auly na promítání filmu Zlo neznámého původu. 
Po celou dobu byla k dispozici čajovnička, kde jste si mohli dát čaj. Ve-
dle čajovničky bylo po celou dobu také k dispozici stánek „U Jazera“, 
kde  jste si mohli zakoupit různé dobroty od vaflí a párků v rohlíku přes 
domácí buchty a čerstvé ovoce až po domácí limonády a další pochutiny. 
Celá akce se velmi vydařila, nejúspěšnější čás-
tí dne bylo odpoledne s dětmi, které si  to nadmíru užily.

Kristýna Sokolová, 4. C
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Práce nebo zábava?

Prázdniny nám skončily a já se ohlížím po tom, jak rychle utekly. Stej-
ně jako všichni studenti i já bych se ráda bavila a zároveň dostávala za-
placeno, z toho důvodu jsem si jako letní brigádu vybrala Tábor H+H. 
Měsíc slyšet tutéž muziku 100x za den, jíst stejné jídlo tři turnusy za 
sebou a mít na starosti 18 – 20 dětí na deset dní, to není nic snadné-

ho, ale za tu zábavu to stojí. Celý měsíc mít na tváři úsměv a nedat 
na sobě znát, že vás něco bolí nebo trápí, je náročné především po 
psychické stránce. Teď už chápu, jak je učitelské povolání těžké. 
Na tábor jezdím již dva roky a vždy se tam moc těším. Není 
snadné vycházet s tolika lidmi, ať už je to personál, klienti nebo 
vedení, ovšem H+H je jedna velká rodina. Je to zcela jiný svět, 
kde nemyslíte na svoje trable, ale užíváte si léto a máte hla-
vu plnou starostí, aby se něco nestalo dětem z vašeho oddílu. 
Agentura, která tábor pořádá, má přesně stanovený program, a to 
včetně pozvání slavných osobností, které jezdí na tábor. Letos k nám 
zavítali například Veronika Štýblová, Petr Bende, Johny Machette, 
Rey Koranteng, Markéta Konvičková (která zde natáčela i klip ke 
své písni), muzikálová zpěvačka Adriana Bajtková, Monika Bagá-
rová a v neposlední řadě nesmím zapomenout na místní skupinu H-
-flow (pět kluků, kteří vytváří program a veškerou zábavu na táboře). 

Všem mohu doporučit práci coby vedou-
cí na táboře, je to dřina, průprava do života, ale i zába-
va. A jak tábor sám o sobě píše, je to H+H tábor, který žije. 

Alexandra Křížová, 4. C

Sjíždění řeky Dyje - Břeclav - Hohenau
Dne 24. 9. 2013 naše škola pořádala akci – sjíždění řeky Dyje. 
Výletu se zúčastnily třídy 2.A, 3.A a 4.A. Ráno jsme měli sraz v 
8 hodin u školy. Všichni jsme se už nemohli dočkat, a tak každý 
přiložil ruce k dílu. Se spolužáky jsme si rozdělili dané úkoly. Bylo 
potřeba nafouknout rafty, donést vesty, pádla, helmy a další věci, 
které jsme nezbytně potřebovali ke sjíždění řeky. Vedoucí „vodá-
ku“ pí. profesorka Láníčková nám pověděla vše ohledně bezpeč-
nosti i chování na řece. Potom jsme se rozdělili do družstev, každý 
si vzal svou helmu, vestu a pádlo a šli jsme ke svému raftu. Věci 
jsme si dali do nepromokavých vaků a mohli jsme vyrazit. Postup-
ně jsme se nalodili a konečně vyjeli vstříc novému dobrodružství. 
Naše cesta směřovala do Hohenau, které bylo vzdálené 25 km. Řeka 
nám líně tekla a my jsme se mohli kochat krásnou přírodou okolo nás 
a lužními lesy. Po cestě jsme narazili i na četné zajímavosti, jako byl 
například starý bunkr „řopík“, převrácený ve vodě, slepá ramena řeky 
nebo stromy ohryzané od bobrů. Bohužel jsme však žádného neviděli. 
Všude bylo klidno, jen párkrát jsme narazili na rybáře a jejich udice, do 
kterých jsme občas najeli, a taky jsme si museli dávat pozor na kame-
ny, kolem kterých se ze stran čeřila voda. Ty jsme museli objíždět. Po 
cestě jsme si vykládali historky ze školy, a tak nám cesta rychle utíkala. 
Po nějaké době jsme dojeli ke státní hranici, kterou tvořil střed 
řeky. Většinu plavby jsme tak pluli na rozhraní Moravy a Rakous-
ka. Přičemž po pravé straně jsme mohli vidět, jak mají naši souse-
dé lépe udržované břehy. Viděli jsme tam například dřevěné rybář-
ské chatičky se sítěmi zavěšenými nad vodou. Což pro nás byla tak 
trochu zvláštnost, protože u nás je tento druh rybaření zakázaný. 
Jakmile jsme dopluli k soutoku Moravy a Dyje, tekla řeka svižně-
ji. Dále jsme pokračovali už jen po řece Moravě a po cestě jsme 
měli možnost zahlédnout jak volavky a čápy, tak i nějaké dravce, 
kteří nám kroužili nad hlavou. Výlet se pomalu schyloval ke kon-
ci. Párkrát jsme spadli do vody, protože jsme nedbali řádných po-

kynů a dělali na lodích vylomeniny. Zbývalo nám posledních 
8 km a my už jsme neměli sílu pádlovat. Nechali jsme se pro-
to unášet řekou a nechali kormidelníky, aby za nás dělali svou 
práci. My jsme si pouze vychutnávali zasloužený odpočinek. 
Naše vodní putování pak končilo u silničního mostu, kde jsme všich-
ni hromadně vysedli z lodí.  Náš raft dojel jako poslední a všichni 
na nás už čekali, proto jsme nemohli příliš otálet a pustili jsme se do 
čištění lodi. Jakmile jsme měli hotovo, uklidili jsme po sobě všechny 

věci a „nalodili“ jsme se do autobusu, který nás měl odvézt zpátky 
do Břeclavi. Po příjezdu jsme pak u školy ještě pomohli paním uči-
telkám uklidit nějaké věci a každý z nás se rozjel domů. Za všech-
ny můžu říci, že se to všem velmi líbilo. Z výletu jsme si odnesli 
spoustu zážitků, přičemž někteří z nás i rýmu, a myslím si, že bude 
ještě dlouho na co vzpomínat.  Paním učitelkám tímto děkujeme za 
nevšední dobrodružství a doufáme, že to nebyla naše poslední akce.

Aneta Lyčková, 3. A
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Jsou volby do parlamentu pro vás důležité? 
Změní se něco, nebo se odvolí a politici si 
„jedou dál po svém?“
Jak už mnozí z vás víte, volby máme každé čtyři roky. Jsou 
pro nás důležité, a to zejména proto, že každý volič svým 
hlasem rozhoduje o svém budoucím životě v našem státě.
Volit se může od osmnác-
ti let.I přestože já nejsem 
ještě plnoletá, volby do 
parlamentu mě zajíma-
jí. V dalších volbách už 
budu moci svým hlasem 
podpořit politickou stra-
nu, která mi bude nej-
blíže svým politickým 
programem, postojem 
k lidem a také pro mě 
velmi důležitým samot-
ným chováním politiků 
– jejich čestností, prav-
domluvností a pracovním 
nasazením pro náš stát.
Myslím si, že volby a samotná volba politické strany je velmi důležitá. 
V našem demokratickém státě máme více politických stran, které se 

dělí na levicové a pravicové. Po dlouholeté vládě levice se v roce 1989 
situace v našem státě změnila. Nicméně si položme alespoň dvě otázky:
Stabilizovala se politická situace v naší zemi? Žije se obča-

nům v naší zemi dobře?
Slibem nezarmoutíš... Nejen to 
si zřejmě naši politici říkají před 
volbami. Ale po volbách se na-
jednou vytrácí jejich elán plnit 
vytyčený politický program.
Není lehký úkol zvolit tu „dob-
rou“ politickou stranu, ale zú-
častnit se voleb je lepší, než si 
stále stěžovat, jak se máme v na-
šem státě špatně, a přitom neu-
dělat nic pro to, aby tu bylo lépe.
Tak snad se již dočkáme v 
naší zemi lepších zítřků!

Nováková, 3.C    

Znáte dobře vyjmenovaná slova?
Znáte dobře vyjmenovaná slova? A co další „zajímavost“  v mluvnici? 
Jak se v češtině baví  prváci, můžete ohodnotit v těchto příspěvcích. 

Pytlák Zbyněk
V Přibyslavi bydlel Zbyněk. Pocházel z Litomyšle a byl to 
pytlák. Oproti jiným vynikal neuvěřitelnou bystrostí, kte-
rou se velmi pyšnil. Bydlel ve starém bytě vysoko v domě se 
svým výrem a vychrtlým vyžletem, které noc co noc vylo.
Jednou v noci slyšel zvuky z nedalekého mlýna. Z okna viděl my-

slivce zamykat. Ráno posnídal sý-
rový toast a pelyňkový čaj z hrn-
ku se syslem. Odklopýtal ke dře-
zu, kde umyl nádobí a přemýšlel 
o myslivci, kterého v noci slyšel.
Vybral si největší pytel a vypravil se 
pytlačit s vyžletem i výrem za zády. 
Přišel na malou mýtinu a omylem 
zašlápl hlemýždě. O hodinu poz-
ději se na mýtině nachomýtl mysli-
vec a uviděl pytláka smýkat mývala. 

A tak Zbyněk putoval do vězení s roz-
bitým pyskem, aby tam mohl zpytovat svědomí a pykat za své činy.

Petr Pěček, 1.B

Byla kobyla a býček –
- neobyčejně bystrý dobyteček
bydlili v příbytku u Bystřice.
Zahlídli blýskat se u mlýnice
a zavzlykali velice.

Než slupli dávku pelyně,
hbitě zařádil lýkožrout 
na lýku blízko Volyně.

Myslili si, že myš či hlemýždi
smýkají se po mýtině bez hýždí.
Zmýlili se velmi….žel –
- jen netopýr zasvištěl u Pyšel.
Proto jejich kopyta klopýtla tak,
že i ptakopysk se zapýřil – ten pták.

Povyk zvěře se pak z Volyně
ozýval a hvízdal až do Ruzyně.

A NA ZÁVĚR JEDEN JAZYKOLAM:
Sychravý sykot syčel až od Sychrova, 
že sýček syrový syreček nadrobil do Syslova.

Tereza Kořínková
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Ako sme prežili letné prázdniny
Redaktori časopisu Piknik prežili letné prázdniny nasledovne:

1. Dominik Gotthardt
 Cez prázdniny bolo veľmi pekné počasie, tak som sa často cho-
dieval  bicyklovať. Najazdil som približne 400 km. Zúčastnil som 
sa aj viacerých podujatí, napríklad cyklotúry na podporu výstav-
by cyklotrasy medzi mestami Piešťany a Vrbové – Tour de Čan-
go. Tiež som s kamarátmi zavítal na vinobranie v Smrdákoch.
Na rekreácii som bol koncom augusta vo Vysokých Tatrách. Po-
časie nám síce veľmi neprialo, ale bolo tam veľmi dobre. Zažili 
sme veľa zábavy. Boli sme v Aquacity Poprad, kde je viacero ba-
zénov a iných atrakcií. Tiež sme boli v Belianskej jaskyni ne-
ďaleko Popradu. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Popra-
de v zábavno-obchodnom centre Max, kde sme hrali bowling.
Brigádoval som vo firme Ekom, už štvrté prázdniny. Tak to pre mňa 
nebolo nič nové. Vyrábajú sa tam kompresory pre zdravotníctvo. 
2. Patrícia Slamková
Dňom 28.6. sa začali letné prázdniny všetkým školákom. Dostali sme 
koncoročné vysvedčenia a my sme mali dvojmesačný oddych od školy. 
Cez letné prázdniny som trávila väčšinu času na kúpaliskách, naprí-
klad v Partizánskom, kde sa mi veľmi páčilo. Tiež som bola v Aquapar-
ku Senec , Aquaparku Galandia, na kúpalisku Eva v Piešťanoch, v ho-
teli Korekt, Vlnka pri jazere v Hornej Strede a podobne. Snažila som 
sa veľa času tráviť pri vode, pretože tento rok bolo veľmi horúce leto . 
Na brigádu som nestihla ísť, pretože mali všetky mies-

ta už obsadené, alebo neboli pre mňa zaujímavé. Na budú-
ci rok pôjdem určite. Chodievala som i do prírody, a keď pr-
šalo, alebo bolo zamračené, tak sme chodievali na rodin-
né návštevy. S kamarátmi sme chodievali i na opekačky. 
Na konci leta sa konal jednodňový festival v Ratnovskej záto-
ke, kde som bola aj so spolužiačkami. Potom nastal ten deň, 
keď sme nastúpili do školy. Znovu začali  školské povinnos-
ti a musíme sa učiť, aby sme úspešne dokončili ďalší ročník.

3. Ján Vydarený
Počas letných prázdnin som oddychoval málo, pretože som mal veľa 
aktivít. Najviac som sa venoval športu. Naše hokejbalové družstvo 
odohralo niekoľko turnajov, ale veľmi sa nám nedarilo. Tiež som be-
hával asi dvakrát za týždeň a skoro každý deň som sa aj bicykloval.
Venoval som sa aj kultúre. Navštívil som aj niekoľ-
ko hudobných festivalov, kde bola skvelá atmosféra.
S rodičmi som bol na dovolenke v Chorvátsku. Bolo 
tam krásne počasie, veľmi horúce noci. Voda v mori ne-
bola ani veľmi teplá, ani studená, bola taká akurát.
Tiež som brigádoval v elektrotechnickej firme Semikron na od-
delení servisu. Pracoval som tam celé dva mesiace okrem týžd-
ňa, ktoré som strávil na dovolenke. Zaujímavé boli celé prázdni-
ny, aj som sa cez ne veľa nových vecí naučil. Videl som aj, ako sa 
pracuje vo veľkej firme, ktorá pôsobí v odbore, ktorý študujem.

Na Orave dobre – na Orave zdravo...
Na Slovensku máme viacero vodných nádrží, pri kto-
rých sa nachádzajú vodné elektrárne. Pri našom 
meste Piešťany je vodné dielo Sĺňava, ktoré bolo do-
budované v roku 1959 spolu s vodnou elektrárňou.
Prvým vodným dielom na Slovensku i s elektrárňou však 
bola Oravská priehrada, vybudovaná na sútoku Bielej a 
Čiernej Oravy. Bol vybudovaný pevný a hrubý priehrad-
ný múr, aby dokázal udržať obrovskú tlakovú silu vody. 
V tomto roku uplynulo 60 rokov od dostavania priehra-
dy. V máji 1953 bola spustená prvá turbína, o rok neskôr 
bola sprevádzkovaná aj celá elektráreň. Pod hladinou sa 
ocitli viaceré obce i časť Námestova. Preto sme so záuj-
mom prijali správu, že sa koncom júna 2013 naša trieda 
III.D spolu s I.C zúčastní exkurzie k Oravskej priehrade.
Po príchode do Námestova, kde je hlavný priehradný múr 
a elektráreň, sme dostali aj ochotného sprievodcu. Roz-
loha Oravskej priehrady je 35 km2, priemerná hĺbka je 
15 m a maximálna hĺbka 38 m je pri priehradnom múre.
Vodná nádrž sa využíva nielen na reguláciu vodných tokov, 
ale aj na výrobu elektrickej energie a ako stredisko rekreácie a športu.
Sprievodca nás zaviedol do priestorov elektrárne, kde nám podal prí-
slušný výklad. Videli sme zariadenia a stroje v činnosti. Nachádzali 
sme sa hlboko pod hladinou vody. Vodná elektráreň má výkon 20 MW.
Pre turistov sú k dispozícii chaty, hotely, penzióny, auto-
kemping. Môžu sa kúpať, chytať ryby, venovať sa jachtin-
gu, vodnému lyžovaniu, člnkovaniu, surfingu i ďalším vod-

ným športom a atrakciám. Tiež tu premáva výletná loď.
V strede nádrže je Slanický ostrov, ktorý je pozostatkom obce Slanica. 
Nachádza sa tam rímskokatolícky kostol. V Slanici sa narodil národ-
ný buditeľ  a  tvorca  prvého  slovenského  spisovného  jazyka  Anton  
Bernolák.

Dominik Gotthardt, 4 .D
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Exkurzia študentov do múzea v Bojnej
Poznatky z histórie patria nielen k všeobecnej vzdelanosti, ale sú 
aj kľúčom k pochopeniu udalostí  dnešnej doby. Už starí Rimania 
hovorili : História magistra vitae est. (História je učiteľkou života).
8. a 9. storočie je významným obdobím v našich dejinách. Jedna z 
ciest spájajúca   územia juhovýchodnej Moravy so západným Slo-
venskom prechádzala pohorím Považského Inovca severovýchod-
ne od Piešťan. Medzi významné centrum patrilo hradisko pri obci 
Bojná medzi Piešťanmi a Topoľčanmi.  Na konci školského roka 
2012/2013 naša trieda II.C spolu s triednou Mgr. Janou Pavelko-
vou a Ing. Tatianou Ciklaminiovou navštívila múzeum v Bojnej.
Neveľká budova ukrýva pozoruhodné predmety z doby slovan-

ského osídlenia od konca 7. stor. do zániku sídliska požiarom na 
začiatku 10. stor. Bohaté ložiská železnej rudy na okolí poskyt-
li potrebný materiál pre rozvoj remesiel spojených so spracova-
ním a využitím kovov. V expozícií múzea sa nachádzajú kovania 
opaskov, ostrohy pre jazdcov, náušnice a závesky, železné hrivny 

používané ako platidlo, remeselnícke náradie, poľnohospodár-
ske nástroje, predmety pre domácnosť, zbrane a výzbroj.  Pozlá-
tené alebo striebrom zdobené predmety dokladajú prítomnosť 
spoločenskej etiky. Na tomto nálezisku sa našli aj reťaze a putá, 
keďže existencia otrokárstva bola realitou vtedajšej spoločnosti.
Najatraktívnejšou časťou muzeálnej expozície sú pozláte-
né plakety s priemerom 13 až 15 cm so sakrálnymi motív-
mi, ktoré boli zrejme súčasťou prenosného oltára. Vznik-
li už  na prelome 8. a 9. stor. v kultúrnom prostredí západ-
nej Európy a sú na nich zaznamenané krátke latinské texty.
Naša návšteva bola spojená s pútavým výkladom sprievodkyne, pre-

mietnutím krátkeho filmu so zvukom z 
jedného z nájdených zvonov a možnos-
ťou vybrať si z bohatej ponuky upomien-
kových predmetov a materiálov . Múze-
um sme navštívili v dobe, keď sme si pri-
pomenuli 1150-te výročie príchodu sv. 
Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu .
Daná lokalita sa nachádza pri obci Boj-
ná a je skúmaná Archeologickým ústa-
vom Slovenskej akadémie vied v Nitre a 
nadšenými dobrovoľníkmi, ktorí pomá-
hajú pri výskumných prácach v teréne.
Nálezisko v Bojnej však zdieľa po-
dobný osud ako iné náleziská, pre-
tože predmety, objavené amatérsky-
mi hľadačmi predmetov pomocou 
detektorov, sú ponúkané na predaj. 
Nie vždy sa ich preto podarí za-

chrániť pre širokú verejnosť a ďalší výskum.
Naša exkurzia sa skončila prechádzkou centra obce a 
do ranča v mini ZOO v rekreačnej oblasti Duchonka .
       
  Študenti II.C a triedna Mgr. Ivana. Pavelková

Slovensko krásne, rodisko moje...
V dňoch 24. až 26. septembra 
sa naša I.A a I.B trieda SPŠE v 
Piešťanoch zúčastnili literárno-
-poznávacej exkurzie po Slo-
vensku pod vedením zástupcu 
riaditeľa školy PhDr. Miroslava 
Donovala a našich vyučujú-
cich PhDr. Adriany Vráblovej, 
Ing. Tatiany Ciklaminio-
vej a Mgr. Vandy Nižnanskej.
Prvá zastávka bola v obci Uhro-
vec. Navštívili sme rodný dom 
dvoch významných slovenských 
činiteľov. Prvým z nich bol národ-
ný buditeľ, kodifikátor spisovnej 
slovenčiny a politik Ľudovít Štúr. 
V tomto dome sa narodil v roku 

1815. Druhým význam-
ným človekom, ktorý sa 
tu narodil v roku 1921 bol 
obľúbený politik Alexan-
der Dubček. Bol ústrednou 
osobnosťou tzv. Pražskej jari 
v roku 1968, čo bol pokus o 
zavedenie demokratického 
socializmu v našom štáte.
Ďalším zaujímavým 
miestom, ktoré sme navští-
vili, bol Martin. Navští-
vili sme tunajší národný 
cintorín, kde sú pocho-
vaní významní slovenskí 
národovci a spisovatelia. 
Počas prvého dňa sme na-
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Daniel Kozovský – úspešný účastník súťaže 
Matematický klokan
Do celoslovenskej súťaže Matematický klokan, rovnako ako každý 
rok, aj v školskom roku 2012/2013 sa zapojili aj študenti SPŠE v 
Piešťanoch. Koordinátorkou súťaže na škole bola RNDr. Ľubica 
Mlčúchová. Súťaže sa zúčastnilo 100 žiakov našej školy. Z toho 
46 bolo úspešných riešiteľov (umiestnili sa medzi 20% najúspeš-
nejších riešiteľov Slovenska) a 17 žiakov sa umiestnilo medzi 5% 
najúspešnejších rie-
šiteľov Slovenska.
V kategórii mladších 
žiakov (1. a 2. roč-
ník) sa SPŠE v Pieš-
ťanoch umiestnila na 
6. mieste z celkového 
počtu 200 škôl a v 
kategórii starších žia-
kov (3. a 4. ročník) 
taktiež na 6. mieste 
spomedzi 166 škôl.
Veľký úspech do-
siahol náš študent 
Daniel Kozovský, 
ktorý sa v kategó-
rii mladších žiakov 
umiestnil na 5. až 
7.mieste v rámci Slo-
venska. Položili sme 
mu niekoľko otázok:

1. Čo bolo náplňou 
súťaže Matematický 
klokan?
Náplňou Klokana 
bolo riešenie ma-
tematických úloh s 
cieľom preveriť naše 
vedomosti. Úlohy 
boli väčšinou za-
merané na logické 
uvažovanie. Niekto-
ré boli dosť ťažké.
2. Ako prebiehala 
samotná súťaž?

Súťažných príkladov bolo asi 20. Všetci študenti ich riešili počas 
jedného dňa v stanovenom čase. Až na dva, som všetky príklady 
vyriešil. Do súťaže som sa prihlásil dobrovoľne, lebo ma matema-
tika baví. Matematiku mal rád aj môj starší brat, ktorý tiež cho-
dil na našu školu a dosiahol výborné výsledky v tejto súťaži. Zú-
častniť sa súťaže motivovali študentov aj vyučujúci matematiky.

3. Matematika ťa 
baví. Ktoré pred-
mety ešte okrem 
nej?
Sú to predovšetkým 
predmety matema-
ticko-technického 
zamerania. Baví 
ma informatika a 
odborné predmety, 
najmä elektrotech-
nika a elektronika.
4. Aké sú tvoje zá-
ľuby, čomu sa ve-
nuješ vo voľnom 
čase?
Vo voľnom čase sa 
venujem počítačo-
vým hrám. Tiež rád 
hrám šach a ďalšie 
spoločenské hry.

Zhováral sa Ján 
Vydarený

vštívili aj Kláštor pod Znievom, Dolný Kubín, Vyšný Kubín i Jase-
novú, rodnú obec slovenského spisovateľa Martina Kukučína. Ve-
čer sme dorazili do Ždiaru, kde sme sa ubytovali v hoteli Jánošík. 
Počas druhého dňa sme sa zoznámili s oblasťou Spiša. Zaují-
mavým mestom bola Spišská Sobota, kde nám pán Donoval 
dal zaujímavú úlohu. Mali sme zistiť počet penziónov a mú-
zeí v tomto mestečku. Nakoniec sa nám to podarilo pomo-
cou informačných tabúľ a pomohli nám aj tunajší obyvatelia.
Tretí deň bol pre nás najzaujímavejší. Upustili sme trochu od his-

tórie a venovali sme sa spoznávaniu krás slovenskej prírody. Usku-
točnili sme výlet na Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách, kde sme 
sa mohli kochať  tunajšou prírodou. Zároveň sme dostali aj lek-
ciu z telesnej výchovy, museli sme robiť kliky a šplhať sa na lane.
Stihli sme navštíviť Levoču, Kežmarok a videli sme aj Spišský hrad.
Z exkurzie sme sa vrátili domov pozitívne naladení, plní skve-
lých zážitkov a nových vedomostí. Tešíme sa na ďalšie akcie. 

Klaudia Donová, I.A
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Návštěva Bratislavy
V rámci udržování kontaktů se slovenskými přáteli jsme na sklon-
ku školního roku podnikli cestu do Bratislavy. Bylo to 9. červ-
na, několik dní po povodních, jejichž stopy jsme mohli vidět i na 
největší slovenské řece Dunaji. Prohlédli jsme si centrum města a 
lodí se vypravili k soutoku řeky Moravy s Dunajem, k hradu Dě-

vín. Byl krásný den a my jsme si kromě poznatků o historii odne-
sli i příjemné zážitky z pobytu ve  slovenském hlavním městě.
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