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Milí naši dopraváci!Milí naši dopraváci!
V poslednom a zároveň debutovom čísle nášho-vášho online V poslednom a zároveň debutovom čísle nášho-vášho online 
časopisu DelTTa sme si pre vás pripravili vskutku zaujímavý časopisu DelTTa sme si pre vás pripravili vskutku zaujímavý 
odvar z toho, čo zaujíma nás a dúfame, že zaujalo i vás. Súdime odvar z toho, čo zaujíma nás a dúfame, že zaujalo i vás. Súdime 
tak, že predsa žiadne pripomienky nedorazil.tak, že predsa žiadne pripomienky nedorazil.

V septembrovom čísle vás čaká krátke obhliadnutie sa za starým V septembrovom čísle vás čaká krátke obhliadnutie sa za starým 
rokom 2021/2022rokom 2021/2022
a výživné vkročenie do nového školského roka 2022/2023. a výživné vkročenie do nového školského roka 2022/2023. 
Dozviete sa, čo sa deje a bude diať na škole, jazykové okienka Dozviete sa, čo sa deje a bude diať na škole, jazykové okienka 
(slovenčina, angličtina a pribúda nám nemčina) a, samozrejme, (slovenčina, angličtina a pribúda nám nemčina) a, samozrejme, 
témy, ktoré nás oslovili. Nevynechávame ani logický príklad témy, ktoré nás oslovili. Nevynechávame ani logický príklad 
z dielne, ako inak, MAT-FYZ, technicko-ladené odborné články z dielne, ako inak, MAT-FYZ, technicko-ladené odborné články 
z klávesnice a hlavy našich zanietených študentov (najmä z klávesnice a hlavy našich zanietených študentov (najmä 
technika a prevádzka dopravy – btw to sú naši kreatívni a technika a prevádzka dopravy – btw to sú naši kreatívni a 
zanietení céčkari), fantasy príbeh na pokračovanie zanietení céčkari), fantasy príbeh na pokračovanie 
v časti  „Príbehy podľa nášho gusta“ a mnoho iného.       v časti  „Príbehy podľa nášho gusta“ a mnoho iného.       
                                                      
Avšak viac vám prezradí samotný obsah.Avšak viac vám prezradí samotný obsah.

Za našu redakčnú zostavu vám (i nám) želáme úspešnéZa našu redakčnú zostavu vám (i nám) želáme úspešné
naštartovanie nového školksého roka.naštartovanie nového školksého roka.

Mgr. Zuzana KupcováMgr. Zuzana Kupcová
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Milí Dopraváci!Milí Dopraváci!
Rozbiehame školský rok 2022/2023 a mňa teší, že sa Rozbiehame školský rok 2022/2023 a mňa teší, že sa 
rozbieha i študentský  časopis DelTTa. Školský rok  začíname rozbieha i študentský  časopis DelTTa. Školský rok  začíname 
s mnohými aktivitami : na slávnostnom otvorení za zúčastnili s mnohými aktivitami : na slávnostnom otvorení za zúčastnili 
minister dopravy a župan, na našu školu prichádza úspešný minister dopravy a župan, na našu školu prichádza úspešný 
projekt Ministerstva dopravy Študuj dopravu, prezentujeme projekt Ministerstva dopravy Študuj dopravu, prezentujeme 
školu na akciách Učiaca sa Trnava a Kam na strednú, čaká nás s našou  školu na akciách Učiaca sa Trnava a Kam na strednú, čaká nás s našou  
partnerskou školou z Břeclavi prvý športový turnaj v  októbri u nás partnerskou školou z Břeclavi prvý športový turnaj v  októbri u nás 
a potom asi na jar  - odvety -  u nich a veľa ďalších akcií, do ktorých, a potom asi na jar  - odvety -  u nich a veľa ďalších akcií, do ktorých, 
verím, že sa naši študenti budú zapájať a redaktori časopisu budú mať verím, že sa naši študenti budú zapájať a redaktori časopisu budú mať 
o čom písať.o čom písať.

Dúfajme, že školský rok prebehne nerušene v prezenčnej forme, lebo Dúfajme, že školský rok prebehne nerušene v prezenčnej forme, lebo 
len tak je možné organizovať rôzne akcie, aktivity, zapájať sa do súťaží len tak je možné organizovať rôzne akcie, aktivity, zapájať sa do súťaží 
a z nich priniesť ocenenia, chodiť na exkurzie, kurzy a a z nich priniesť ocenenia, chodiť na exkurzie, kurzy a 
výlety. To všetko sú aktivity, ktoré robia školu zaujímavejšou a živšou, výlety. To všetko sú aktivity, ktoré robia školu zaujímavejšou a živšou, 
z ktorých si študenti odnášajú zážitky do života.z ktorých si študenti odnášajú zážitky do života.

Takže prajem nám všetkým do nového školského roka najmä pevné Takže prajem nám všetkým do nového školského roka najmä pevné 
zdravie, prezenčné vyučovanie, zaujímavé akcie, prostredníctvom zdravie, prezenčné vyučovanie, zaujímavé akcie, prostredníctvom 
ktorých sa bude naša škola propagovať, úspechy, ktoré potvrdia, že ktorých sa bude naša škola propagovať, úspechy, ktoré potvrdia, že 

máme na škole šikovných a kvalitných študentov. máme na škole šikovných a kvalitných študentov. 
Všetkým vám, milí naši študenti, prajem, aby ste Všetkým vám, milí naši študenti, prajem, aby ste 

získali na škole vedomosti a zručnosti, ktoré Vám získali na škole vedomosti a zručnosti, ktoré Vám 
pomôžu sa v živote úspešne realizovať a aby ste pomôžu sa v živote úspešne realizovať a aby ste 
na škole a so spolužiakmi zažili zážitky, na ktoré na škole a so spolužiakmi zažili zážitky, na ktoré 
budete s radosťou spomínať celý život, ale najmä budete s radosťou spomínať celý život, ale najmä 
aby vám škola pomohla sa vyformovať na aby vám škola pomohla sa vyformovať na 

osobnosti ľudsky i odborne.osobnosti ľudsky i odborne.

Prajem nám všetkým Prajem nám všetkým 
vydarený školský rok.vydarený školský rok.
Peter  PapíkPeter  Papík
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Dobrodružná expedíciaDobrodružná expedícia  

DofEDofE
V minulom čísle sme vás informovali o zapojení sa našej školy do programu DofE. V minulom čísle sme vás informovali o zapojení sa našej školy do programu DofE. 
Na konci školského roka sa našim 14tim študentom podarilo absolvovať poslednú Na konci školského roka sa našim 14tim študentom podarilo absolvovať poslednú 
oblasť – dobrodružnú expedíciu. Táto oblasť poskytuje mladým ľudom oblasť – dobrodružnú expedíciu. Táto oblasť poskytuje mladým ľudom 
nezabudnuteľný, jedinečný, ale aj náročný zážitok. Účastníci v malom tíme musia nezabudnuteľný, jedinečný, ale aj náročný zážitok. Účastníci v malom tíme musia 
naplniť vopred stanovený cieľ v neznámom prostredí, pričom k jeho dokončeniu sa naplniť vopred stanovený cieľ v neznámom prostredí, pričom k jeho dokončeniu sa 
vyžaduje spolupráca, vytrvalosť, odhodlanosť a fyzické úsilie. Naši žiaci sa vybrali vyžaduje spolupráca, vytrvalosť, odhodlanosť a fyzické úsilie. Naši žiaci sa vybrali 
z Lošonca na Amonovu lúku, kde si museli uvariť jedno teplé jedlo a stanovať. Na z Lošonca na Amonovu lúku, kde si museli uvariť jedno teplé jedlo a stanovať. Na 
druhý deň sa z Amonovej lúky presunuli na Červený kameň. O svoje skúsenosti z druhý deň sa z Amonovej lúky presunuli na Červený kameň. O svoje skúsenosti z 
expedície a DofE celkovo sa  podelili naši dvaja žiaci Matúš Mráz a Laura Lukáčová.expedície a DofE celkovo sa  podelili naši dvaja žiaci Matúš Mráz a Laura Lukáčová.

Laura: Laura: 

Kvôli nepriaznivému počasiu sme kvalifikačnú expedíciu odštartovali o 10 dní Kvôli nepriaznivému počasiu sme kvalifikačnú expedíciu odštartovali o 10 dní 
neskôr, ako sme plánovali, a práve vďaka tomu sme boli lepšie pripravení a viac neskôr, ako sme plánovali, a práve vďaka tomu sme boli lepšie pripravení a viac 
namotivovaní. Boli sme si vedomí toho, že nás možno nečaká najľahší terén a že namotivovaní. Boli sme si vedomí toho, že nás možno nečaká najľahší terén a že 
máme pred sebou 6-hodinovú trasu. Väčšinu cesty sme sa rozprávali, spievali si, aby máme pred sebou 6-hodinovú trasu. Väčšinu cesty sme sa rozprávali, spievali si, aby 
nám rýchlejšie ubehol čas. Prvá horšia fáza prišla s výstupom na Čiernu skalu, kde nám rýchlejšie ubehol čas. Prvá horšia fáza prišla s výstupom na Čiernu skalu, kde 
sme si museli robiť viac prestávok. Keď sme sa po náročnej ceste konečne dostali na sme si museli robiť viac prestávok. Keď sme sa po náročnej ceste konečne dostali na 
Amonovu lúku, čakali nás tam už pani profesorky a my sme boli šťastní, že tú horšiu Amonovu lúku, čakali nás tam už pani profesorky a my sme boli šťastní, že tú horšiu 
časť dňa máme za sebou. Postavili sme si stany, uvarili teplú večeru, rozprávali sa a časť dňa máme za sebou. Postavili sme si stany, uvarili teplú večeru, rozprávali sa a 
sledovali západ slnka. Ráno sme vstávali o 4:30 a vyrazili sme zavčas. Jedla a vody sledovali západ slnka. Ráno sme vstávali o 4:30 a vyrazili sme zavčas. Jedla a vody 
sme mali dostatok, takže sme sa nemuseli zastavovať pri okolitých prameňoch. sme mali dostatok, takže sme sa nemuseli zastavovať pri okolitých prameňoch. 
Cesta na Červený kameň ubehla pomerne rýchlo, boli sme však unavení z Cesta na Červený kameň ubehla pomerne rýchlo, boli sme však unavení z 
predchádzajúceho dňa a každým kilometrom nám predchádzajúceho dňa a každým kilometrom nám 
dochádzali sily. Keď sme boli v cieli, boli sme všetci na seba dochádzali sily. Keď sme boli v cieli, boli sme všetci na seba 
nesmierne pyšní, že sme to zvládli. Počas expedície sme nesmierne pyšní, že sme to zvládli. Počas expedície sme 
natočili taktiež video, ktoré si môžete pozrieť na natočili taktiež video, ktoré si môžete pozrieť na 
YouTube kanáli našej školy. Bol to pre nás všetkých YouTube kanáli našej školy. Bol to pre nás všetkých 
nezabudnuteľný zážitok. A vám, milí študenti, vrelo nezabudnuteľný zážitok. A vám, milí študenti, vrelo 
odporúčame, aby ste sa tiež zapojili do programu odporúčame, aby ste sa tiež zapojili do programu 
DofE. Spoznáte učiteľov z inej strany, nadviažete DofE. Spoznáte učiteľov z inej strany, nadviažete 
nové kamarátstva, preveríte svoju fyzickú zdatnosť, nové kamarátstva, preveríte svoju fyzickú zdatnosť, 
vytrvalosť a okúsite prácu v kolektíve.vytrvalosť a okúsite prácu v kolektíve.
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Matúš:Matúš:
Rád by som napísal niečo o programe DofE.  Je Rád by som napísal niečo o programe DofE.  Je 
to program, ktorý prispieva k rozvoju skrytých to program, ktorý prispieva k rozvoju skrytých 
talentov v nás, k rozvoju zručností, spolupráce, talentov v nás, k rozvoju zručností, spolupráce, 
k spoznávaniu ľudí okolo seba... V dnešnom k spoznávaniu ľudí okolo seba... V dnešnom 
svete plnom komunikačných technológií je svete plnom komunikačných technológií je 
dôležité zachovávať si sociálny kontakt, ako aj dôležité zachovávať si sociálny kontakt, ako aj 
rozvíjať svoje zručnosti. Presne k tomuto slúži rozvíjať svoje zručnosti. Presne k tomuto slúži 
DofE. Počas celého obdobia plnenia danej DofE. Počas celého obdobia plnenia danej 
úrovne sa rozvíjame v troch oblastiach a to úrovne sa rozvíjame v troch oblastiach a to 

dobrovoľníctvo, talent a šport. Na záver je vyvrcholenie celého úsilia pečatené dobrovoľníctvo, talent a šport. Na záver je vyvrcholenie celého úsilia pečatené 
expedíciou. Pri bronzovej úrovni sú to dva dni a jedna noc bez akýchkoľvek expedíciou. Pri bronzovej úrovni sú to dva dni a jedna noc bez akýchkoľvek 
telekomunikačných zariadení. Čas strávený mimo komfortnej zóny. Všetko telekomunikačných zariadení. Čas strávený mimo komfortnej zóny. Všetko 
pripravené svojpomocne bez akejkoľvek cudzej pomoci. Je to jednoznačne veľký pripravené svojpomocne bez akejkoľvek cudzej pomoci. Je to jednoznačne veľký 
zážitok. Ak  Vás však zaujíma môj názor a uvažujete o zapojení sa do zážitok. Ak  Vás však zaujíma môj názor a uvažujete o zapojení sa do 
tejto obrovskej celosvetovej komunity, choďte do toho. Neváhajte. DofE je presne tejto obrovskej celosvetovej komunity, choďte do toho. Neváhajte. DofE je presne 
program určený pre mladých ľudí, ktorí chcú spraviť niečo viac. Nielen pre seba, program určený pre mladých ľudí, ktorí chcú spraviť niečo viac. Nielen pre seba, 
ale aj pre ostatných. Je to taktiež skvelá skúsenosť a veľká príležitosť spoznať ale aj pre ostatných. Je to taktiež skvelá skúsenosť a veľká príležitosť spoznať 
nových ľudí. Možno spoznáte niekoho z vedľajších tried, koho ste nepoznali a len nových ľudí. Možno spoznáte niekoho z vedľajších tried, koho ste nepoznali a len 
sa bez pozdravu obchádzali a zistíte, že sú to skvelí ľudia, s ktorými máte množst-sa bez pozdravu obchádzali a zistíte, že sú to skvelí ľudia, s ktorými máte množst-
vo spoločného a zažijete spolu skvelé zážitky. Ja som neoľutoval jedinú minútu vo spoločného a zažijete spolu skvelé zážitky. Ja som neoľutoval jedinú minútu 
strávenú pre DofE a určite sa teším na ďalšie skúsenosti.strávenú pre DofE a určite sa teším na ďalšie skúsenosti.



AKO AKO ŠETRIŤ ŠETRIŤ 
S ENERGIAMI?S ENERGIAMI?
Pamätáte si tie hodiny biológie, občian-Pamätáte si tie hodiny biológie, občian-
skej, fyziky a pod., keď sa nám až neprí-skej, fyziky a pod., keď sa nám až neprí-
jemne vsúvala do vedomia jemne vsúvala do vedomia 
environmentálna výchova a vy/my ste environmentálna výchova a vy/my ste 
robili plagáty, projekty, prezentácie o tom, robili plagáty, projekty, prezentácie o tom, 
ako šetriť neobnoviteľnými zdrojmi energie, ako šetriť neobnoviteľnými zdrojmi energie, 
poprípade elektrinou?poprípade elektrinou?

Idea týchto hodín bola síce cítiť Idea týchto hodín bola síce cítiť 
eco-friendly a počas Dňa Zeme sa naučiť eco-friendly a počas Dňa Zeme sa naučiť 
recyklovať a chrániť našu Matku Zem, no dnes recyklovať a chrániť našu Matku Zem, no dnes 
stojíme pred inou výzvou, dúfajme, že jej budeme čeliť stojíme pred inou výzvou, dúfajme, že jej budeme čeliť 
krátkodobo, a tou je, šetriť elektrickou energiou/plynom z krátkodobo, a tou je, šetriť elektrickou energiou/plynom z 
hľadiska rozpočtu, čím by sme mohli pomôcť platcom za réžiu hľadiska rozpočtu, čím by sme mohli pomôcť platcom za réžiu 
domácnosti, a. k. a. rozumej tvojim/našim rodičom.domácnosti, a. k. a. rozumej tvojim/našim rodičom.

Tak si poďme zopakovať akoTak si poďme zopakovať ako
podľa analýz našich vyšších orgánovpodľa analýz našich vyšších orgánov

môžeme rodičom s výdavkami pomôcťmôžeme rodičom s výdavkami pomôcť

 77



 88

1. Namiesto Playstation, Nintendo,Wii a PC battlov, často trvajúcich 1. Namiesto Playstation, Nintendo,Wii a PC battlov, často trvajúcich 
nekonečné hodiny, zavolám kamošov von, poprípade sa hráme nekonečné hodiny, zavolám kamošov von, poprípade sa hráme 
spoločenské hry so súrodencami (ako napr. Activity, Jenga, a pod. a pekne spoločenské hry so súrodencami (ako napr. Activity, Jenga, a pod. a pekne 
si to natriete face to face až budú blesky lietať).si to natriete face to face až budú blesky lietať).

2. Ak nepotrebujem svietiť – nesvietim!2. Ak nepotrebujem svietiť – nesvietim!

3. Ten telefón nemusíme mať na nabíjačke celú noc – použijeme cez deň 3. Ten telefón nemusíme mať na nabíjačke celú noc – použijeme cez deň 
rýchle nabíjanie a nebudem doň toľko čumieť = nemusím tak rýchle nabíjanie a nebudem doň toľko čumieť = nemusím tak 
často nabíjať.často nabíjať.

4. Nemusíš mať svoju zadnicu v priestore o 27 stupňoch a behať v tričku 4. Nemusíš mať svoju zadnicu v priestore o 27 stupňoch a behať v tričku 
a kraťasoch. Obleč sa a zníž teplotu na termostate.a kraťasoch. Obleč sa a zníž teplotu na termostate.

5. Ak náhodou nevieš čo s časom a ideš variť (OMG!!! :-) ), používaj 5. Ak náhodou nevieš čo s časom a ideš variť (OMG!!! :-) ), používaj 
pokrievku, namiesto mikrovlnky sporák a pod. Si inteligentní Dopravák, pokrievku, namiesto mikrovlnky sporák a pod. Si inteligentní Dopravák, 
isto niečo múdrehoisto niečo múdreho
a efektívneho vymyslíš.a efektívneho vymyslíš.

6. Ten telkáč ozaj nemusí byť zvuková kulisa celý deň, ak sa naň nedívaš. 6. Ten telkáč ozaj nemusí byť zvuková kulisa celý deň, ak sa naň nedívaš. 
Vypni bedňu, spievaj si!Vypni bedňu, spievaj si!
  
7. A posledný TIP: Nečum do tej7. A posledný TIP: Nečum do tej
chladničky pól dňa a najprv si chladničky pól dňa a najprv si 
premysli, či si vôbec hladný a ak si premysli, či si vôbec hladný a ak si 
a nepomohol ani pohár vody, a nepomohol ani pohár vody, 
premysli si, čo si prosíš a na to premysli si, čo si prosíš a na to 
otvor chladničku.  otvor chladničku.  
Nie je nutné ju vetrať.Nie je nutné ju vetrať.

Mgr. Zuzana KupcováMgr. Zuzana Kupcová



AKOAKO SA UČIŤ  SA UČIŤ 
EFEKTÍVNE EFEKTÍVNE 
Školský rok 2022/2023 sa pomaly začal a s ním aj prvéŠkolský rok 2022/2023 sa pomaly začal a s ním aj prvé
písomky a skúšanie. Preto som prišla s nápadompísomky a skúšanie. Preto som prišla s nápadom
spracovať pár tipov ako sa pripravovať efektívnejšiespracovať pár tipov ako sa pripravovať efektívnejšie
a pomôcť vám zdolať prekážky a nástrahya pomôcť vám zdolať prekážky a nástrahy
študentského života v škole a mimo nej.študentského života v škole a mimo nej.

1. Učte sa systematicky1. Učte sa systematicky  - stavím sa s vami, že takmer každý učiteľ , ak nie každý, vám- stavím sa s vami, že takmer každý učiteľ , ak nie každý, vám
minimálne na začiatku roka povie, aby ste sa učili z hodiny na hodinu. Podľa vás tominimálne na začiatku roka povie, aby ste sa učili z hodiny na hodinu. Podľa vás to
pre mnohých nie je reálne. Ani podľa mňa. Avšak namiesto toho, aby som sa neskôrpre mnohých nie je reálne. Ani podľa mňa. Avšak namiesto toho, aby som sa neskôr
na písomku pripravovala večer predtým, na vopred ohlásenú písomku si rozvrhnemna písomku pripravovala večer predtým, na vopred ohlásenú písomku si rozvrhnem
pár dní dopredu učivá, ktoré sa na písomke budú nachádzať a v takom počte, abypár dní dopredu učivá, ktoré sa na písomke budú nachádzať a v takom počte, aby
som sa ich zvládla za deň naučiť. To znamená, že ak píšem o 4 dni písomku zo 6som sa ich zvládla za deň naučiť. To znamená, že ak píšem o 4 dni písomku zo 6
látok, začnem sa to učiť minimálne 3 dni dopredu a za deň sa naučím dve látky.látok, začnem sa to učiť minimálne 3 dni dopredu a za deň sa naučím dve látky.

2. Rozhodujúce sú metódy2. Rozhodujúce sú metódy  - Pri učení je dôležité využívať rôzne techniky učenia sa.- Pri učení je dôležité využívať rôzne techniky učenia sa.
Nestačí sa len bifľovať.  Predstavujte si, ako funguje nejaký proces, ako kto/čoNestačí sa len bifľovať.  Predstavujte si, ako funguje nejaký proces, ako kto/čo
vyzeral/o, ako sa ľudia cítili. Pýtajte sa, veďte sami so sebou dialóg, alebo sa tvárte,vyzeral/o, ako sa ľudia cítili. Pýtajte sa, veďte sami so sebou dialóg, alebo sa tvárte,
že to niekomu prednášate a rozprávate o tom. Všetko, čo vo vás vzbudzuje emócie,že to niekomu prednášate a rozprávate o tom. Všetko, čo vo vás vzbudzuje emócie,
si zapamätáte oveľa skôr a jednoduchšie. Kľúčom k efektívnemu učeniu je aj úplnási zapamätáte oveľa skôr a jednoduchšie. Kľúčom k efektívnemu učeniu je aj úplná
koncentrácia. Počúvanie hudby alebo iné rozptýlenia, ktorými sa snažíte zahnať nudukoncentrácia. Počúvanie hudby alebo iné rozptýlenia, ktorými sa snažíte zahnať nudu
pri učení, efektivitu učenia znižujú. Pomôcť vám môžu tiež myšlienkové mapy alebopri učení, efektivitu učenia znižujú. Pomôcť vám môžu tiež myšlienkové mapy alebo
aj kartičky s otázkami a odpoveďami na druhej straneaj kartičky s otázkami a odpoveďami na druhej strane

3. Motivácia3. Motivácia - Ak chcete niečo v živote dosiahnuť, mali by ste sa vopred poriadne - Ak chcete niečo v živote dosiahnuť, mali by ste sa vopred poriadne
motivovať. Kto presne vie, čo chce a prečo to chce, ten svoj cieľ aj dosiahne. Takýtomotivovať. Kto presne vie, čo chce a prečo to chce, ten svoj cieľ aj dosiahne. Takýto
človek sa bude snažiť nájsť si cestu k úspechu.človek sa bude snažiť nájsť si cestu k úspechu.
Prv ako zamierite k určitému cieľu, psychicky sa pripravte. Ako?Prv ako zamierite k určitému cieľu, psychicky sa pripravte. Ako?
vsugerujte si veľmi intenzívne, že určený cieľ navzdory vsugerujte si veľmi intenzívne, že určený cieľ navzdory 
všetkým ťažkostiam chcete bezpodmienečne dosiahnuť.všetkým ťažkostiam chcete bezpodmienečne dosiahnuť.
pre žiaden pád sa nevzdávajte, kým svoj cieľ nedosiahnete.pre žiaden pád sa nevzdávajte, kým svoj cieľ nedosiahnete.
nevzdávajte sa ani vtedy, ak by ste na pol ceste spoznali, že to nevzdávajte sa ani vtedy, ak by ste na pol ceste spoznali, že to 
vôbec nepotrebujete, alebo nechcete dosiahnuť. Tým vôbec nepotrebujete, alebo nechcete dosiahnuť. Tým 
si opäť dokážete, že pre vás jesi opäť dokážete, že pre vás je
každý cieľ dosiahnuteľný.každý cieľ dosiahnuteľný.
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Aj najväčšie talenty môžu byť porazené v športových pretekoch alebo výkonom vAj najväčšie talenty môžu byť porazené v športových pretekoch alebo výkonom v
práci od najusilovnejších. Preto, ak ste naozaj v niečom dobrí, nebuďte leniví apráci od najusilovnejších. Preto, ak ste naozaj v niečom dobrí, nebuďte leniví a
nestagnujte vo vzdelávaní alebo napredovaní, pretože vás ostatní, a to aj tí menejnestagnujte vo vzdelávaní alebo napredovaní, pretože vás ostatní, a to aj tí menej
talentovaní, predbehnú. To, čo sa nenaučíte, alebo nespravíte teraz, k tomu sa užtalentovaní, predbehnú. To, čo sa nenaučíte, alebo nespravíte teraz, k tomu sa už
ťažko niekedy budete vracať.ťažko niekedy budete vracať.

4. Koncentrácia4. Koncentrácia - Nikto sa nemôže na učebnú látku koncentrovať ľubovoľne  - Nikto sa nemôže na učebnú látku koncentrovať ľubovoľne 
dlho. Zadeľte si preto čas štúdia do presne stanovených fáz koncentrácie. Najlepšie dlho. Zadeľte si preto čas štúdia do presne stanovených fáz koncentrácie. Najlepšie 
je začať s intervalom 10 minút, pričom sa môžete kontrolovať pomocou budíka. je začať s intervalom 10 minút, pričom sa môžete kontrolovať pomocou budíka. 
Týchto 10 minút pracujte bez toho, aby ste mysleli na čas. Ak zistíte, že sa môžeteTýchto 10 minút pracujte bez toho, aby ste mysleli na čas. Ak zistíte, že sa môžete
koncentrovať i dlhšie, predĺžte si najbližšiu fázu na 15 minút, aby ste časové rozpätiekoncentrovať i dlhšie, predĺžte si najbližšiu fázu na 15 minút, aby ste časové rozpätie
mohli stupňovať až na 30 minút. Potom si treba bezpodmienečne urobiť prestávku,mohli stupňovať až na 30 minút. Potom si treba bezpodmienečne urobiť prestávku,
aj keď sa cítite sviežo.aj keď sa cítite sviežo.
5. Prostredie5. Prostredie - Určite sa každému lepšie učí v peknom čistom prostredí ako  od  - Určite sa každému lepšie učí v peknom čistom prostredí ako  od 
rána v neupratanej izbe zahádzanej oblečením, pohármi a ostatným bordelom. rána v neupratanej izbe zahádzanej oblečením, pohármi a ostatným bordelom. 
Upracte si, otvorte si okno, sadnite si za stôl a veselo sa pustite do učenia.Upracte si, otvorte si okno, sadnite si za stôl a veselo sa pustite do učenia.

Verím že som Vám aspoň pár tipmi pomohla alebo vás namotivovala k lepšímVerím že som Vám aspoň pár tipmi pomohla alebo vás namotivovala k lepším
výsledkom. Pod článkom nájdete Qr-ká, v ktorých po oskenovaní, sa priradia výsledkom. Pod článkom nájdete Qr-ká, v ktorých po oskenovaní, sa priradia 
k mojim „múdrym slovám“ aj videá, ktoré vám zaujímavo vysvetlia ako sa efektívne k mojim „múdrym slovám“ aj videá, ktoré vám zaujímavo vysvetlia ako sa efektívne 
učiť a ako si zlepšiť známky v škole. Neváhajte a venujte max 10 minút vášho času učiť a ako si zlepšiť známky v škole. Neváhajte a venujte max 10 minút vášho času 
k zdrojom, ktoré vás nakopnú k lepším výsledkom a lepším pocitom so svojej práce.k zdrojom, ktoré vás nakopnú k lepším výsledkom a lepším pocitom so svojej práce.

Ako sa lepšie učiťAko sa lepšie učiť Ako si zlepšiť známky?Ako si zlepšiť známky?

Patrícia Balogová III.APatrícia Balogová III.A

 1010



 1111

Šetrnejšie k životnému Šetrnejšie k životnému 
prostrediuprostrediu
Životnému prostrediu dávame naozaj zabrať a s našou planétou to vyzerá bienejšieŽivotnému prostrediu dávame naozaj zabrať a s našou planétou to vyzerá bienejšie
a biednejšie. Nič nie je však stratené, no ak chceme mať vôbec nejakú budúcnosť, a biednejšie. Nič nie je však stratené, no ak chceme mať vôbec nejakú budúcnosť, 
je potrebné si vstúpiť do svedomia a zmeniť spôsoby, ktorými žijeme. Nejedná je potrebné si vstúpiť do svedomia a zmeniť spôsoby, ktorými žijeme. Nejedná 
sa o veľké zmeny, takže netreba sa báť toho, že naše bežné životy sa otočia o 360 sa o veľké zmeny, takže netreba sa báť toho, že naše bežné životy sa otočia o 360 
stupňov. Existuje niekoľko alternatív, ako zmierniť vplyv na životné prostredie. stupňov. Existuje niekoľko alternatív, ako zmierniť vplyv na životné prostredie. 
Ukážeme si pár tipov ako spraviť náš domov ekologickejším.Ukážeme si pár tipov ako spraviť náš domov ekologickejším.
Zníženie a eliminovanie jednorazových plastovZníženie a eliminovanie jednorazových plastov

Eliminácia plastovEliminácia plastov   je to najmenej čo môžete spraviť, ak ešte len začínate so  je to najmenej čo môžete spraviť, ak ešte len začínate so 
šetrným životným štýlom. Začať môžete náhradou plastových tašiek za látkové, šetrným životným štýlom. Začať môžete náhradou plastových tašiek za látkové, 
obľúbené plastové slamky môžete nahradiť za bambusové či nerezové slamky, ktoré obľúbené plastové slamky môžete nahradiť za bambusové či nerezové slamky, ktoré 
sa dajú jednoducho čistiť a sú pripravené na ďalšie použitie. Miesto mikroténových sa dajú jednoducho čistiť a sú pripravené na ďalšie použitie. Miesto mikroténových 
vrecúšok na uchovanie jedál v chladničke, či na desiate do školy, do práce je lepšie vrecúšok na uchovanie jedál v chladničke, či na desiate do školy, do práce je lepšie 
využiť sklenené, kovové nádoby a dózy, ktoré sú ľahko udržiavateľné , neprepúšťajú využiť sklenené, kovové nádoby a dózy, ktoré sú ľahko udržiavateľné , neprepúšťajú 
vlhkosť a zápachy.vlhkosť a zápachy.

Dobre si premyslieť spotrebu vodyDobre si premyslieť spotrebu vody
V dnešnej dobe sa stretávame s častejším nedostatkom vody, preto by sme mali V dnešnej dobe sa stretávame s častejším nedostatkom vody, preto by sme mali 
prehodnotiť spotrebu vody. Pitnú vodu naozaj plytváme vo veľkých množstvách.prehodnotiť spotrebu vody. Pitnú vodu naozaj plytváme vo veľkých množstvách.

Pri umývaní riadu v dreze sa pohybuje denná spotreba vyše 15l vody, čo je taktiež Pri umývaní riadu v dreze sa pohybuje denná spotreba vyše 15l vody, čo je taktiež 
energeticky nákladné. Možnou alternatívou je umývačka riadu. Mnohé spotrebiče energeticky nákladné. Možnou alternatívou je umývačka riadu. Mnohé spotrebiče 
ako sú umývačky či práčky majú už zabudovaný ECO režim, čo znamená , že napriek ako sú umývačky či práčky majú už zabudovaný ECO režim, čo znamená , že napriek 
veľkosti a ich objemu sa spotrebuje okolo 9 litrov vody.veľkosti a ich objemu sa spotrebuje okolo 9 litrov vody.

Do úvahy prichádza aj nadmerná spotreba vody priDo úvahy prichádza aj nadmerná spotreba vody pri
hygiene. Samozrejme si nebudeme napúšťať vaňuhygiene. Samozrejme si nebudeme napúšťať vaňu
každý večer, ďalšou ekologickou alternatívoukaždý večer, ďalšou ekologickou alternatívou
zabraňujúcou plytvaniu vody sú sprchové hlavicezabraňujúcou plytvaniu vody sú sprchové hlavice
a toalety s nízkym prítokom vody.a toalety s nízkym prítokom vody.
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Kompostovanie Kompostovanie je spôsob ako sa zbaviť potravinového odpadu, navyšeje spôsob ako sa zbaviť potravinového odpadu, navyše
kompostovaním vytvoríme kompost, ktorý môžeme využiť v záhradekompostovaním vytvoríme kompost, ktorý môžeme využiť v záhrade
alebo pokojne pre izbové či balkónové rastliny. Viac podrobností oalebo pokojne pre izbové či balkónové rastliny. Viac podrobností o
kompostovaní sa dozviete na stránke www.kompost.sk.kompostovaní sa dozviete na stránke www.kompost.sk.

Premyslieť si či to naozaj potrebujemPremyslieť si či to naozaj potrebujem
Mnohokrát sa stáva, že človek príde do obchodu a kúpi to čo vlastne ani Mnohokrát sa stáva, že človek príde do obchodu a kúpi to čo vlastne ani 
nepotrebuje. Kúpi to čo využije dvakrát do roka. Momentálne niečo potrebujete nepotrebuje. Kúpi to čo využije dvakrát do roka. Momentálne niečo potrebujete 
, ale mimo situácie to nebude mať využitia a len na to bude doma padať prach. , ale mimo situácie to nebude mať využitia a len na to bude doma padať prach. 
Napríklad , ak potrebujete vŕtačku, topánky , nekupujte ihneď nové. Požičajte si, Napríklad , ak potrebujete vŕtačku, topánky , nekupujte ihneď nové. Požičajte si, 
prenajímate alebo ak aj kúpite posuňte to niekomu kto na to nájde lepšie využitie.prenajímate alebo ak aj kúpite posuňte to niekomu kto na to nájde lepšie využitie.

Existuje nespočetne veľa možností ako žiť ekologickejšie. Vždy je Existuje nespočetne veľa možností ako žiť ekologickejšie. Vždy je 
lepšie začať s niečím kvázi jednoduchším , ako nezačať vôbec!lepšie začať s niečím kvázi jednoduchším , ako nezačať vôbec!



WARM-UPWARM-UP
matematická hádankamatematická hádanka

Diofantos bol helénsky matematik z Alexandrie,Diofantos bol helénsky matematik z Alexandrie,
nazývaný tiež otec algebry. Žil okolo roku 250nazývaný tiež otec algebry. Žil okolo roku 250
pred Kristom. Vďaka jednému z jehopred Kristom. Vďaka jednému z jeho
obdivovateľov, ktorý popísal jeho život pomocouobdivovateľov, ktorý popísal jeho život pomocou
algebrických hádaniek, vieme, akého veku saalgebrických hádaniek, vieme, akého veku sa
dožil.dožil.
Diofantova mladosť trvala 1/6 jeho života. FúzyDiofantova mladosť trvala 1/6 jeho života. Fúzy
mu narástli o ďalšiu 1/12 jeho života.mu narástli o ďalšiu 1/12 jeho života.
O nasledujúcu 1/7 života sa Diofantos oženil.O nasledujúcu 1/7 života sa Diofantos oženil.
Po piatich rokoch sa mu narodil syn. Syn žilPo piatich rokoch sa mu narodil syn. Syn žil
presne 1/2 dĺžky života svojho otca. Diofantospresne 1/2 dĺžky života svojho otca. Diofantos
zomrel 4 roky po smrti svojho syna. zomrel 4 roky po smrti svojho syna. 

Ako dlho žil Diofantos?Ako dlho žil Diofantos?
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V dnešnej dobe, kedy podstatná časť automobilových výrobcov postupne V dnešnej dobe, kedy podstatná časť automobilových výrobcov postupne 
prechádza z vývoja vozidiel so spaľovacím motorom na tie s elektropohonom, prechádza z vývoja vozidiel so spaľovacím motorom na tie s elektropohonom, 
nájdu sa stále, či už samotní výrobcovia, alebo rôzne firmy, ktoré vytvárajú rôzne nájdu sa stále, či už samotní výrobcovia, alebo rôzne firmy, ktoré vytvárajú rôzne 
nové projekty a technológie, ktoré predchádzajú elektro mobilite. Astron Aerospace nové projekty a technológie, ktoré predchádzajú elektro mobilite. Astron Aerospace 
je jedna z týchto spoločností.je jedna z týchto spoločností.

Astron AerospaceAstron Aerospace  je firma, ktorá vyvinula a stále aj vyvíja nový spaľovací   je firma, ktorá vyvinula a stále aj vyvíja nový spaľovací 
tzv. rotačný motor. Astron Omega 1 rozdeľuje štvortaktný cyklus do dvochtzv. rotačný motor. Astron Omega 1 rozdeľuje štvortaktný cyklus do dvoch
samostatných komôr. Obsahuje dva hriadele nad sebou, otáčajúce sa rozdielnym samostatných komôr. Obsahuje dva hriadele nad sebou, otáčajúce sa rozdielnym 
smerom. Na nich sa nachádza štvorica rotorov v páre. Rotory na spodnej hriadeli smerom. Na nich sa nachádza štvorica rotorov v páre. Rotory na spodnej hriadeli 
majú tzv. zúbok, ktorý rotuje v priestore a na vrchnej sú rotory hladké až na malú majú tzv. zúbok, ktorý rotuje v priestore a na vrchnej sú rotory hladké až na malú 
prehĺbeninu, do ktorej zapadá zúbok pri ich vzájomnom stretnutí.prehĺbeninu, do ktorej zapadá zúbok pri ich vzájomnom stretnutí.

Pomocou prvých dvoch rotorov sa nasáva a stláča vzduch naPomocou prvých dvoch rotorov sa nasáva a stláča vzduch na
približne 14 barov. Postupnoupribližne 14 barov. Postupnou
rotáciou sa dostáva medzi rotoryrotáciou sa dostáva medzi rotory
a putuje do komôrky, tzv.a putuje do komôrky, tzv.
predkomôrky, medzi hriadelepredkomôrky, medzi hriadele
a rotory. V nej sa vytvára zmesa rotory. V nej sa vytvára zmes
vzduchu s palivom za pomocivzduchu s palivom za pomoci
vstrekovača, ktorý je tamvstrekovača, ktorý je tam
umiestnený. Za toutoumiestnený. Za touto
predkomôrkou sa nachádzapredkomôrkou sa nachádza
otáčajúci sa tanier s dierou,  otáčajúci sa tanier s dierou,  
vďaka ktorému sa zmes dostáva vďaka ktorému sa zmes dostáva 
k druhým rotorom. V tomto k druhým rotorom. V tomto 
priestore sa zmiešaný vzduch priestore sa zmiešaný vzduch 

nachádza už za zúbkom, kde nastáva zážih a následnou silou pohybuje celými nachádza už za zúbkom, kde nastáva zážih a následnou silou pohybuje celými 
rotormi a vytvára výkon.rotormi a vytvára výkon.

REVOLUČNÝ SPAĽOVACÍ MOTORREVOLUČNÝ SPAĽOVACÍ MOTOR
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Princíp Princíp fungovania tohto motora sa môže zdať zložitým, no po chvíľke sledovaniafungovania tohto motora sa môže zdať zložitým, no po chvíľke sledovania
obrázkov, prípadne videá, je to až geniálne jednoduché. Prototyp tohto motora sa obrázkov, prípadne videá, je to až geniálne jednoduché. Prototyp tohto motora sa 
môže pochváliť slušným výkonom 119 kW a krútiacim momentom 231 Nm pri môže pochváliť slušným výkonom 119 kW a krútiacim momentom 231 Nm pri 
hmotnosti len neuveriteľných 16 kilogramov. Tiež tak aj širokým spektrom otáčok hmotnosti len neuveriteľných 16 kilogramov. Tiež tak aj širokým spektrom otáčok 
a to od voľnobežných 1000 za minútu až po 25 000 ot./min. Hlavnými prednosťami, a to od voľnobežných 1000 za minútu až po 25 000 ot./min. Hlavnými prednosťami, 
ako aj výrobca uvádza, sú nízke emisie, a to aj vďaka minimálnym tepelným stratám ako aj výrobca uvádza, sú nízke emisie, a to aj vďaka minimálnym tepelným stratám 
a čisto lineárnemu chodu bez bodov, kedy by musel zastaviť a zmeniť smer. Aj keď a čisto lineárnemu chodu bez bodov, kedy by musel zastaviť a zmeniť smer. Aj keď 
Astron sa primárne venuje svetu lietadiel, tento vynález je vhodný aj na cestné Astron sa primárne venuje svetu lietadiel, tento vynález je vhodný aj na cestné 
vozidlá, ako sama tvrdí spoločnosť Astron Aerospace.vozidlá, ako sama tvrdí spoločnosť Astron Aerospace.

ŽivotnosťŽivotnosť  motora by mala motora by mala 
presiahnuť 100 000 hodín s presiahnuť 100 000 hodín s 
jednoduchými a nenákladnými jednoduchými a nenákladnými 
údržbami medzi generálnymi údržbami medzi generálnymi 
opravami. Ďalšia z výhod je tiež aj opravami. Ďalšia z výhod je tiež aj 
čiastočná absencia mazacieho olejačiastočná absencia mazacieho oleja
v motore, okrem ložísk a v motore, okrem ložísk a 
synchronizačných ozubených kolies, synchronizačných ozubených kolies, 
vďaka čomu dochádza k zníženiu emisiívďaka čomu dochádza k zníženiu emisií
a interval výmeny oleja nastavený na a interval výmeny oleja nastavený na 
niekoľko desiatok tisíc kilometrov. niekoľko desiatok tisíc kilometrov. 
Motor má aj špeciálnu funkciu skip fire Motor má aj špeciálnu funkciu skip fire 

pomocou ktorej dokáže spaľovať kľudne len každú 50. otočku, čo mu prináša nízkupomocou ktorej dokáže spaľovať kľudne len každú 50. otočku, čo mu prináša nízku
spotrebu paliva. spotrebu paliva. 

Prvé kusyPrvé kusy sa majú dodať Ministerstvu obrany Spojených štátov amerických, a to  sa majú dodať Ministerstvu obrany Spojených štátov amerických, a to 
už v budúcom roku. Zostáva otázkou, či sa táto novinka osvedčí a ako to bude so už v budúcom roku. Zostáva otázkou, či sa táto novinka osvedčí a ako to bude so 
spoľahlivosťou aj napriek nízkej cene a jednoduchej konštrukcii. Jedno je však isté, spoľahlivosťou aj napriek nízkej cene a jednoduchej konštrukcii. Jedno je však isté, 
ak to zachráni spaľovacie motory, tak sa môžeme viac ako tešiť!ak to zachráni spaľovacie motory, tak sa môžeme viac ako tešiť!

Andrej Alaksa, II.CAndrej Alaksa, II.C
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TOYOTA COROLLATOYOTA COROLLA
SPRINTER TRUENO/LEVIN (AE86)SPRINTER TRUENO/LEVIN (AE86)
Aké auto si predstavíte pod pojmom  “legendárne drift auto“? Aké auto si predstavíte pod pojmom  “legendárne drift auto“? 
Pravdepodobne to bude niečo so silným motorom a excelentným ovládaním. Ale čo Pravdepodobne to bude niečo so silným motorom a excelentným ovládaním. Ale čo 
tak stará Toyota Corolla z 80-tych rokov?tak stará Toyota Corolla z 80-tych rokov?

Všetko sa to začalo v neskorých Všetko sa to začalo v neskorých 
80-tych rokoch. V tejto dobe bolo 80-tych rokoch. V tejto dobe bolo 
driftovanie v plienkach. Mladí ľudia driftovanie v plienkach. Mladí ľudia 
v Japonsku si vzali svoje autá a v Japonsku si vzali svoje autá a 
snažili sa s nimi driftovať v horách snažili sa s nimi driftovať v horách 
na tesných cestách. Voľbou áut na na tesných cestách. Voľbou áut na 
driftovanie boli väčšinou driftovanie boli väčšinou 
Nissan Silvia S13, 180sx, Toyota Nissan Silvia S13, 180sx, Toyota 
Starlet kp61 a taktiež AE86 vďaka Starlet kp61 a taktiež AE86 vďaka 
ich nízkej váhe.ich nízkej váhe.

Napriek tomu, že je to Napriek tomu, že je to 
legenda drift scény, AE86 legenda drift scény, AE86 
bolo taktiež veľmi úspešné v bolo taktiež veľmi úspešné v 
motoršporte. Jeden zo motoršporte. Jeden zo 
známych závodných jazdcov známych závodných jazdcov 
bol takzvaný  “Drift King“ bol takzvaný  “Drift King“ 
Keiichi Tsuchiya. Keiichi Keiichi Tsuchiya. Keiichi 
vystupoval v automobilvom vystupoval v automobilvom 
magazíne  “Hot Version“. magazíne  “Hot Version“. 
So svojou  AE86-tkou závodil So svojou  AE86-tkou závodil 
rôzne tunerské autá.rôzne tunerské autá.



E86 začala byť až nechutne E86 začala byť až nechutne 
populárna po vydaní anime “Initial populárna po vydaní anime “Initial 
D“, kde hlavná postava Takumi D“, kde hlavná postava Takumi 
Fujiwara závodí driftom na Fujiwara závodí driftom na 
horáchJaponska proti novším a horáchJaponska proti novším a 
lepším autám, ktoré vždy porazí.lepším autám, ktoré vždy porazí.

Toyota AE86 je i dodnes jedno z najpopulárne-Toyota AE86 je i dodnes jedno z najpopulárne-
jších áut na driftovanie.jších áut na driftovanie.

Lukáš Antal II.CLukáš Antal II.C
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FORD MUSTANGFORD MUSTANG
V tomto čísle vám prinášam pokračovanie o Forde Mustang. O asi najznámejšom V tomto čísle vám prinášam pokračovanie o Forde Mustang. O asi najznámejšom 

americkom aute:americkom aute:

4. Generácia: „Podceňovaný braček“4. Generácia: „Podceňovaný braček“
Nie je toho veľa, čo by som mohol povedať o 4. generácii Mustanga, lebo o nej veľa Nie je toho veľa, čo by som mohol povedať o 4. generácii Mustanga, lebo o nej veľa 
na jednej strane neviem a to, čo som si naštudoval, nie je taká pecka, ako v na jednej strane neviem a to, čo som si naštudoval, nie je taká pecka, ako v 
predošlých, alebo nadchádzajúcich generáciách. Pár vecí, ktoré by som spomenul, predošlých, alebo nadchádzajúcich generáciách. Pár vecí, ktoré by som spomenul, 
lebo za to stoja, je fakt, že sa vyrábala od roku 1994 do roku 2004, čiže presne 10 lebo za to stoja, je fakt, že sa vyrábala od roku 1994 do roku 2004, čiže presne 10 
rokov. Dizajnovo vyzerala celkom pekne, ale nie najkrajšie. Je hlavne známa tým, že rokov. Dizajnovo vyzerala celkom pekne, ale nie najkrajšie. Je hlavne známa tým, že 
spolu s Foxbody, je ich možné aj s V8 veľmi lacnokúpiť.spolu s Foxbody, je ich možné aj s V8 veľmi lacnokúpiť.
Motory:Motory:
Boli v prvých modeloch buď slabučké 3.8L V6 Essex, verzia, ktorú si kupovali ľudia, Boli v prvých modeloch buď slabučké 3.8L V6 Essex, verzia, ktorú si kupovali ľudia, 
lebo chceli Mustang, ale nechceli míňať až príliš za benzín a celkovo za auto, lebo chceli Mustang, ale nechceli míňať až príliš za benzín a celkovo za auto, 
alebo potom bola osádzaná ešte klasika ako v Mustangoch, čiže 5.0L V8 s označením alebo potom bola osádzaná ešte klasika ako v Mustangoch, čiže 5.0L V8 s označením 
H.O, a v neskorších rokoch sa používala V8 s označením Modular a objemom 4.6l, H.O, a v neskorších rokoch sa používala V8 s označením Modular a objemom 4.6l, 
čiže s trošku menším objemom. Ešte dodám, že výkon V6 je okolo 193 BHP, V8 H.O čiže s trošku menším objemom. Ešte dodám, že výkon V6 je okolo 193 BHP, V8 H.O 
má 225 BHP a V8 Modular ma 320 BHP, čiže aj keď sa V8 zmenšila, dosť sa jej zvýšil má 225 BHP a V8 Modular ma 320 BHP, čiže aj keď sa V8 zmenšila, dosť sa jej zvýšil 
výkon.výkon.
Špeciálne/Výnimočné edície:Špeciálne/Výnimočné edície:
Medzi také najčastejšie špeciálne edície patria: SVT Cobra, GT, GT Spring alebo ešte Medzi také najčastejšie špeciálne edície patria: SVT Cobra, GT, GT Spring alebo ešte 
SVO Woodward DreamSVO Woodward Dream
Zaujímavosť:Zaujímavosť:
Táto generácia Mustanga, si vďaka svojej nízkej cene v bazároch (niekedy už od Táto generácia Mustanga, si vďaka svojej nízkej cene v bazároch (niekedy už od 
1600 eur), a ľahko upraviteľným1600 eur), a ľahko upraviteľným
motorom, vyslúžila prezývku Terminator.motorom, vyslúžila prezývku Terminator.
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5. Generácia: „Radšej Camaro“5. Generácia: „Radšej Camaro“

5. Generácia bola moja najmenej obľúbená generácia Mustanga. Dizajnovo podľa 5. Generácia bola moja najmenej obľúbená generácia Mustanga. Dizajnovo podľa 
mňa vyzerala dosť nudne a iba jedna špeciálna verzia sa mi fakt páčila (Boss 302). mňa vyzerala dosť nudne a iba jedna špeciálna verzia sa mi fakt páčila (Boss 302). 
Vyrábala sa od roku 2005 do roku 2014. V bazároch je práve preto veľmi častá Vyrábala sa od roku 2005 do roku 2014. V bazároch je práve preto veľmi častá 
a hlavne tiež veľmi lacná. Nie až tak ako 4. alebo 3. generácia, ale aj tak. Aspoň bola a hlavne tiež veľmi lacná. Nie až tak ako 4. alebo 3. generácia, ale aj tak. Aspoň bola 
celkom spoľahlivá. Hovorím, Camaro z tejto doby, je krajšie, lepšie a ikonickejšie, celkom spoľahlivá. Hovorím, Camaro z tejto doby, je krajšie, lepšie a ikonickejšie, 
lebo hralo v Transformeroch Bumblebeeho.lebo hralo v Transformeroch Bumblebeeho.
Motory:Motory:
Sú také, ako skoro všade. Jediné také, čo sa mení, je buď minimálne objem, Sú také, ako skoro všade. Jediné také, čo sa mení, je buď minimálne objem, 
názov (označenie) alebo výkon. Aj v tejto generácii sa samozrejme nachádza V6 názov (označenie) alebo výkon. Aj v tejto generácii sa samozrejme nachádza V6 
s označením Cologne s objemom 4.0L a V8 s označením Modular a objemom 4.6L. Po s označením Cologne s objemom 4.0L a V8 s označením Modular a objemom 4.6L. Po 
facelifte v roku 2010 sa zmenili motory. Už boli tri, a to 3.7L V6 s označením Duratec, facelifte v roku 2010 sa zmenili motory. Už boli tri, a to 3.7L V6 s označením Duratec, 
5.0L V8 s označením Coyote a 5.7L V8 s označením Trinity. Výkon V6-iek bol u 5.0L V8 s označením Coyote a 5.7L V8 s označením Trinity. Výkon V6-iek bol u 
Cologne 210 BHP a u Duratec to vzrástlo na 305 BHP, čiže riadny skok vo výkone. Cologne 210 BHP a u Duratec to vzrástlo na 305 BHP, čiže riadny skok vo výkone. 
U V8-ičiek mal motor Modular výkon rovných 300 BHP, Coyote mal výkon 420 BHP U V8-ičiek mal motor Modular výkon rovných 300 BHP, Coyote mal výkon 420 BHP 
a zatiaľ najväčší motor Trinity mal najväčší výkon 662 BHP, čo už je riadna paľba. a zatiaľ najväčší motor Trinity mal najväčší výkon 662 BHP, čo už je riadna paľba. 
Inak, teraz, keď sa tak zamyslím, možno túto generáciu podceňujem, čo vy na to? Inak, teraz, keď sa tak zamyslím, možno túto generáciu podceňujem, čo vy na to? 
Špeciálne/Výnimočné edície:Špeciálne/Výnimočné edície:
Je ich celkom veľa, takže tie najznámejšie alebo najzaujímavejšie sú: Yankees Je ich celkom veľa, takže tie najznámejšie alebo najzaujímavejšie sú: Yankees 
edition, GT-H, Stampede, California, Bulitt, GT 500, Cobra Jet a môj favorit Boss 302. edition, GT-H, Stampede, California, Bulitt, GT 500, Cobra Jet a môj favorit Boss 302. 
Ešte pridám aj modely od Shelby a to sú: Shelby GTS, Shelby GT 500, Shelby 1000 Ešte pridám aj modely od Shelby a to sú: Shelby GTS, Shelby GT 500, Shelby 1000 
a Shelby Super Snake.a Shelby Super Snake.
Zaujímavosť:Zaujímavosť:
Po facelifte už bol lepší, a mám pocit, že toto je zatiaľ generácia s najviacPo facelifte už bol lepší, a mám pocit, že toto je zatiaľ generácia s najviac
špeciálnymi edíciami.špeciálnymi edíciami.
Motory:
Sú také, ako skoro všade. Jediné také, čo sa mení, je buď minimálne objem, názov (označenie) 
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6. Generácia: „Favorit“:6. Generácia: „Favorit“:

Moja osobne najobľúbenejšia generácia. Dizajnovo vyzerá podľa mňa vynikajúco, Moja osobne najobľúbenejšia generácia. Dizajnovo vyzerá podľa mňa vynikajúco, 
motory majú dosť veľký výkon a hlavne je to zatiaľ najspoľahlivejšia verzia motory majú dosť veľký výkon a hlavne je to zatiaľ najspoľahlivejšia verzia 
Mustanga. Vyrába sa od roku 2015 do teraz, aj keď už sa odhalila nová generácia, Mustanga. Vyrába sa od roku 2015 do teraz, aj keď už sa odhalila nová generácia, 
ktorá sa má začať predávať v roku 2023. Aj keď mam túto generáciu najradšej, pred-ktorá sa má začať predávať v roku 2023. Aj keď mam túto generáciu najradšej, pred-
stavil sa v tejto generácii nedávno aj Mach-E čo je nielen elektromobil, ale aj SUV.stavil sa v tejto generácii nedávno aj Mach-E čo je nielen elektromobil, ale aj SUV.
Motory:Motory:
Samozrejme motory budú staré známe V6 a V8, ale dokonca aj I4.Samozrejme motory budú staré známe V6 a V8, ale dokonca aj I4.
Začnem najslabším s trojice, čo je I4 s označením EcoBoost. Toto bolo prvýkrát, čo sa Začnem najslabším s trojice, čo je I4 s označením EcoBoost. Toto bolo prvýkrát, čo sa 
v Mustangu ukázal štvorvalec od 2. generácie, ale tam bol kvôli olejovej kríze v USA. v Mustangu ukázal štvorvalec od 2. generácie, ale tam bol kvôli olejovej kríze v USA. 
Štvorvalec má objem 2.3L a výkon fajnových 310 BHP. Ďalšia je V6 Duratec s Štvorvalec má objem 2.3L a výkon fajnových 310 BHP. Ďalšia je V6 Duratec s 
objemom 3.7L. Výkon V6 Duratec klesol na 300 BHP, čo je o 10 BHP menej ako objemom 3.7L. Výkon V6 Duratec klesol na 300 BHP, čo je o 10 BHP menej ako 
štvorvalec (!), a je to o 5 BHP menej, ako v minulej generácii. Asi si ju niktoštvorvalec (!), a je to o 5 BHP menej, ako v minulej generácii. Asi si ju nikto
nekupoval, lebo sa neskor prestala vyrábať. A ešte je aj veľa V8 a to Predator (5.2L), nekupoval, lebo sa neskor prestala vyrábať. A ešte je aj veľa V8 a to Predator (5.2L), 
Voodoo(tiež 5.2L) a Coyote (5.0L). Výkon týchto V8-ičiek bol u Coyote 460 BHP Voodoo(tiež 5.2L) a Coyote (5.0L). Výkon týchto V8-ičiek bol u Coyote 460 BHP 
a u verzie Bulitt to bolo 480 BHP. Voodoo má výkon 529 BHP a Predator má výkon a u verzie Bulitt to bolo 480 BHP. Voodoo má výkon 529 BHP a Predator má výkon 
mohutných 760 (!) BHP. Predator dosahuje taký vysoký výkon vďaka kompresoru, mohutných 760 (!) BHP. Predator dosahuje taký vysoký výkon vďaka kompresoru, 
ktorý je podobný turbu.ktorý je podobný turbu.
Špeciálne/Výnimočné edície:Špeciálne/Výnimočné edície:
Tiež ich je dosť, takže najznámejšie sú: F-35 Lightning, GT 50 Year Limited, GT Apol-Tiež ich je dosť, takže najznámejšie sú: F-35 Lightning, GT 50 Year Limited, GT Apol-
lo, Cobra Jet, GT 350, GT 500, Blue Edition, EcoBoost High Performance, Bulitt, GT lo, Cobra Jet, GT 350, GT 500, Blue Edition, EcoBoost High Performance, Bulitt, GT 
a samozrejme Mach 1 a Mach-E. Shelby verzie sú: GT 350R, GT 500, GT-H a Shelby a samozrejme Mach 1 a Mach-E. Shelby verzie sú: GT 350R, GT 500, GT-H a Shelby 
Super Snake/Snake Speedster.Super Snake/Snake Speedster.
Zaujímavosť:Zaujímavosť:
Už sa odhalila 7. generácia a neni elektrická ako Dodge Challenger. V mojom meste Už sa odhalila 7. generácia a neni elektrická ako Dodge Challenger. V mojom meste 
(Šaľa) najčastejšie vídavam práve 6. generáciu, a je zásadne s V8 vo verzii GT(Šaľa) najčastejšie vídavam práve 6. generáciu, a je zásadne s V8 vo verzii GT
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Genialita Metal Gear Rising: Genialita Metal Gear Rising: 
RevengeanceRevengeance
ÚvodÚvod
Táto hra bola vytvorená v kooperácií  PlatinumGames a  Kojima Productions . VyšlaTáto hra bola vytvorená v kooperácií  PlatinumGames a  Kojima Productions . Vyšla
19.februára 2013 a bola dostupná pre platformy : PlayStation 3, Xbox 360, Nvidia 19.februára 2013 a bola dostupná pre platformy : PlayStation 3, Xbox 360, Nvidia 
Shield TV, a Microsoft Windows. Spadá do žánru action-adventure a  hack and slash.Shield TV, a Microsoft Windows. Spadá do žánru action-adventure a  hack and slash.
Príbeh a gameplayPríbeh a gameplay

Je to spin-off série Metal Gear, ktorý sa odohráva 4 roky po  Metal Gear Solid 4: Guns Je to spin-off série Metal Gear, ktorý sa odohráva 4 roky po  Metal Gear Solid 4: Guns 
of the Patriots. Hráme za postavu Raiden-a , ktorý sa snaží zastaviť súkromnú of the Patriots. Hráme za postavu Raiden-a , ktorý sa snaží zastaviť súkromnú 
armádu Desperado Enforcement.armádu Desperado Enforcement.
Táto hra dáva zaujímavý dôraz na bojový systém. Alpha a omega hry tvorí parry Táto hra dáva zaujímavý dôraz na bojový systém. Alpha a omega hry tvorí parry 
system a blade mode system. Parry je protiútok. Blade mode je equvialentom system a blade mode system. Parry je protiútok. Blade mode je equvialentom 
priblíženia a spomalenia času. Hráč má modrú čiaru , ktorá mu pomáha uderiťpriblíženia a spomalenia času. Hráč má modrú čiaru , ktorá mu pomáha uderiť
presné seky.presné seky.
V hre taktiež dostávate body, za ktoré si môžete vylepšiť zbrane, životy, kúpiť nové V hre taktiež dostávate body, za ktoré si môžete vylepšiť zbrane, životy, kúpiť nové 
combo útoky, zmeniť vzhľad postavy... V hre sú aj rôzne zberateľské predmety , combo útoky, zmeniť vzhľad postavy... V hre sú aj rôzne zberateľské predmety , 
ktoré hráčovi odomknú zbrane a dodatočné misie.ktoré hráčovi odomknú zbrane a dodatočné misie.
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Genialita hryGenialita hry
Túto hru fascinujúco dopĺňajú bossovia a soundtrack.Túto hru fascinujúco dopĺňajú bossovia a soundtrack.
Bossovia sú skutočne výrazní. Nemajú dlhé cutscény. Aby sme pochopili ich význam, Bossovia sú skutočne výrazní. Nemajú dlhé cutscény. Aby sme pochopili ich význam, 
ich život, alebo napríklad osobnosť. Revengence hráčovi poukazuje na tieto ich život, alebo napríklad osobnosť. Revengence hráčovi poukazuje na tieto 
skutočnosti pomocou dizajnu a soundtracku.skutočnosti pomocou dizajnu a soundtracku.

Napríklad Mistral. Počas súboja učí hráča balancu . Musí sa rozhodnuť kedy zaútočí Napríklad Mistral. Počas súboja učí hráča balancu . Musí sa rozhodnuť kedy zaútočí 
na ňu a kedy na ostatných nepriateľov. Jej meno, studený vietor Francúzska, na ňu a kedy na ostatných nepriateľov. Jej meno, studený vietor Francúzska, 
indikuje ,že má spojenie s Francúskom. Jej vlastná pesnička Stranger I remain indikuje ,že má spojenie s Francúskom. Jej vlastná pesnička Stranger I remain 
poukazuje na jej krízu identity a na jej hľadanie dôvodu bojovať za niečo, v čo verí poukazuje na jej krízu identity a na jej hľadanie dôvodu bojovať za niečo, v čo verí 
bez ohľadu na to, či je to správne, alebo nie.bez ohľadu na to, či je to správne, alebo nie.

Naopak neskorší boss Sundowner pôsobí ako stroj války , ktorý je sebavedomý Naopak neskorší boss Sundowner pôsobí ako stroj války , ktorý je sebavedomý 
vo svojej ideológii prinášať ničenie a chaos , preto jeho meno taktiež poukazuje na vo svojej ideológii prinášať ničenie a chaos , preto jeho meno taktiež poukazuje na 
vietor , ktorý je veľmi nebezpečný počas obdobia požiarov. Jeho ikonická vietor , ktorý je veľmi nebezpečný počas obdobia požiarov. Jeho ikonická 
zbraň (kombinacia 2 mačiet) symbolizuje ľahkosť použitia a nájdenia, čo znamená, zbraň (kombinacia 2 mačiet) symbolizuje ľahkosť použitia a nájdenia, čo znamená, 
že nemá problém prinášať deštrukciu tam, kam smeruje . Počas súboja hráča učí že nemá problém prinášať deštrukciu tam, kam smeruje . Počas súboja hráča učí 
zdokonaľovať blade mode. Jeho pesnička chváli a povznáša násilie a vojny. Spieva sa zdokonaľovať blade mode. Jeho pesnička chváli a povznáša násilie a vojny. Spieva sa 
o tom, ako je prirodzené zabíjať a o tom, ako by sa ľudia nemali vzďaľovať od svojich o tom, ako je prirodzené zabíjať a o tom, ako by sa ľudia nemali vzďaľovať od svojich 
skutočných archetypálnych povahách.skutočných archetypálnych povahách.

Róbert Kandray, III.DRóbert Kandray, III.D
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Elden ring made me a  Elden ring made me a  
FromSoftware believerFromSoftware believer

I’ve bounced off of other FromSoftware titles, but Elden Ring is different. I wasn’t I’ve bounced off of other FromSoftware titles, but Elden Ring is different. I wasn’t 
sure it would be.sure it would be.

        Elden ring is the latest game in the storied tradition of punishing, mysterious         Elden ring is the latest game in the storied tradition of punishing, mysterious 
titles by developer FromSoftware, following fiercely loved hits like the Dark Souls titles by developer FromSoftware, following fiercely loved hits like the Dark Souls 
series and Bloodborne. I’ve wanted to love these games for a long time. I’ve followed series and Bloodborne. I’ve wanted to love these games for a long time. I’ve followed 
the releases, watched precision speedruns and read treatises on their intricate level the releases, watched precision speedruns and read treatises on their intricate level 
design. But something didn’t click.design. But something didn’t click.

        Not for lack of trying, some combination of the bleak aesthetic, boringly elitist        Not for lack of trying, some combination of the bleak aesthetic, boringly elitist
community (enjoying a popular video game franchise is not a personality!) and community (enjoying a popular video game franchise is not a personality!) and 
relatively on-rails gameplay experience put me off. I hoped Elden Ring would be relatively on-rails gameplay experience put me off. I hoped Elden Ring would be 
different, that its unique blend of roving exploration and enticing esoterica would different, that its unique blend of roving exploration and enticing esoterica would 
finally capture my attention.finally capture my attention.

Note: Possible minor spoilers follow for the first two or three zones of the gameNote: Possible minor spoilers follow for the first two or three zones of the game

        Since Elden Ring launched a few weeks ago, I’ve been slowly picking my way        Since Elden Ring launched a few weeks ago, I’ve been slowly picking my way
through its rolling hills and spooky marshes, nudging the story forward here and through its rolling hills and spooky marshes, nudging the story forward here and 
there. Because I wasn’t convinced, I’d wind up sticking with the game past the first there. Because I wasn’t convinced, I’d wind up sticking with the game past the first 
few hours, I uncharacteristically crashed through the character creator instead of few hours, I uncharacteristically crashed through the character creator instead of 
agonizing for hours over what class to pick, settling on the confessor, a sort of grim agonizing for hours over what class to pick, settling on the confessor, a sort of grim 
nun with a penchant for pyromancy.nun with a penchant for pyromancy.

        Forty-plus hours later, I’m alternately resisting my deranged urge to spoil Elden        Forty-plus hours later, I’m alternately resisting my deranged urge to spoil Elden
Ring’s obscure secrets and savouring the game’s long, slow journey. It’s a blast.Ring’s obscure secrets and savouring the game’s long, slow journey. It’s a blast.
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Many ways to playMany ways to play
        As a longtime JRPG and MMO player, my favourite games tend to have big,         As a longtime JRPG and MMO player, my favourite games tend to have big, 
colourful environments. Life is dreary enough as is and I’m generally hesitant to colourful environments. Life is dreary enough as is and I’m generally hesitant to 
spend too much time in bleak, colourless worlds. Elden Ring doesn’t break spend too much time in bleak, colourless worlds. Elden Ring doesn’t break 
continuity with the visual style of From’s other games, but the world is beautiful, continuity with the visual style of From’s other games, but the world is beautiful, 
expansive and grand more often than it is oppressive.expansive and grand more often than it is oppressive.

         The game is littered with musty medieval dungeons and cramped mines, but at          The game is littered with musty medieval dungeons and cramped mines, but at 
any given time you can pop back out into the overworld and watch the sun set. any given time you can pop back out into the overworld and watch the sun set. 
The juxtaposition between the vast, often evocative open world and the tense,The juxtaposition between the vast, often evocative open world and the tense,
interior parts of the game makes the latter digestible for someone like me who interior parts of the game makes the latter digestible for someone like me who 
tends to get a little twitchy when I spend too much time indoors in games. tends to get a little twitchy when I spend too much time indoors in games. 
Double indoors — that’s no good!Double indoors — that’s no good!

         If you’ve thought about playing Elden Ring but you’re hesitant, or if the game’s         If you’ve thought about playing Elden Ring but you’re hesitant, or if the game’s
reputation for being hard is putting you off, know that there are lots of ways to reputation for being hard is putting you off, know that there are lots of ways to 
mitigate the challenge. For one, you can just grind away, killing small enemies and mitigate the challenge. For one, you can just grind away, killing small enemies and 
overleveling enough to make the next dragon-handed monstrosity you meet a bit overleveling enough to make the next dragon-handed monstrosity you meet a bit 
more manageable.more manageable.

        If you’re hitting the wall, you can also switch your play style, tossing magical         If you’re hitting the wall, you can also switch your play style, tossing magical 
beams at range instead of chipping away up close with whatever massive, rusty beams at range instead of chipping away up close with whatever massive, rusty 
implement of destruction you’ve been swinging around. There’s also stealth, implement of destruction you’ve been swinging around. There’s also stealth, 
archery,  agility-focused builds, weapons that inflict status effects and faith — a sort archery,  agility-focused builds, weapons that inflict status effects and faith — a sort 
of parallel path to traditional magic that unlocks stuff like dragon incantations, of parallel path to traditional magic that unlocks stuff like dragon incantations, 
healing spells and a lot of cool utility options. If all else fails, you can go old school healing spells and a lot of cool utility options. If all else fails, you can go old school 
and pick up a big ass sword and shield and make that work.and pick up a big ass sword and shield and make that work.

        Despite my initial less than stellar build (dex/faith/mistakes), figuring out a play         Despite my initial less than stellar build (dex/faith/mistakes), figuring out a play 
style is a lot of fun, even though you’ll be stomped, gored and magicked to death style is a lot of fun, even though you’ll be stomped, gored and magicked to death 
many, many times in the process. The combat system is so deep and varied that I many, many times in the process. The combat system is so deep and varied that I 
keep experimenting with new weapons rather than getting good with only one keep experimenting with new weapons rather than getting good with only one 
thing. That process is a game unto itself.thing. That process is a game unto itself.
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         I started the game with a one-handed sword, faith-based magic and a dowdy          I started the game with a one-handed sword, faith-based magic and a dowdy 
habit looking set of armour. Many hours later, I find myself mostly playing more like habit looking set of armour. Many hours later, I find myself mostly playing more like 
a religiously fervent version of X-Men’s Wolverine, gruesome claws aglow. At some a religiously fervent version of X-Men’s Wolverine, gruesome claws aglow. At some 
point along the way I picked up a katana, a choice I recommend to anyone in any point along the way I picked up a katana, a choice I recommend to anyone in any 
context, and a frosty axe that lets me freeze enemies around me with ice crystals. context, and a frosty axe that lets me freeze enemies around me with ice crystals. 
And that’s only scratching the surface.And that’s only scratching the surface.

         Much like Monster Hunter, a series I really fell for over the last couple of years,         Much like Monster Hunter, a series I really fell for over the last couple of years,
switching among any of these weapons totally changes how the game feels. It’s a lot switching among any of these weapons totally changes how the game feels. It’s a lot 
of fun! Elden Ring is many, many games in one and that’s a boon for anyone hesitant of fun! Elden Ring is many, many games in one and that’s a boon for anyone hesitant 
to dive into their first FromSoftware title. You don’t have to be a diehard fan of the to dive into their first FromSoftware title. You don’t have to be a diehard fan of the 
developer for this game and its infamous combat to click for you, especially if you’re developer for this game and its infamous combat to click for you, especially if you’re 
willing to experiment.willing to experiment.

         Personally, I don’t have enough gaming time to          Personally, I don’t have enough gaming time to git gudgit gud. I prefer to . I prefer to git gud git gud 
enoughenough — life is short, and I have a lot of other interests! Happily, Elden Ring offers  — life is short, and I have a lot of other interests! Happily, Elden Ring offers 
okay to unskilled players like myself a whole toolkit for turning on easy mode when okay to unskilled players like myself a whole toolkit for turning on easy mode when 
we just don’t give a shit enough not to. That includes everything from obscure we just don’t give a shit enough not to. That includes everything from obscure 
levelling shortcuts like killing a somnolent dragon in cold blood (Thanks, YouTube! levelling shortcuts like killing a somnolent dragon in cold blood (Thanks, YouTube! 
Sorry, dragon!) to summoning AI-powered ghost buddies to bail you out or relying Sorry, dragon!) to summoning AI-powered ghost buddies to bail you out or relying 
on ranged magic attacks instead of bashing things in the face.on ranged magic attacks instead of bashing things in the face.

          When all else fails, you can summon another human player and hope they’re           When all else fails, you can summon another human player and hope they’re 
not just popping into your game to teach you a harsh lesson about self-reliance. Of not just popping into your game to teach you a harsh lesson about self-reliance. Of 
course, no matter how many helpful difficulty hacks you toggle on, this is still a hard course, no matter how many helpful difficulty hacks you toggle on, this is still a hard 
game and playing it at all will be a time commitment that plenty of casual gamers game and playing it at all will be a time commitment that plenty of casual gamers 
just won’t be able to take on. That’sjust won’t be able to take on. That’s
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A very open worldA very open world
         If you’ve not played yet, Elden Ring is a Very Big Game that has all the makings          If you’ve not played yet, Elden Ring is a Very Big Game that has all the makings 
of the next Skyrim, an experience epic and detailed enough that people continued of the next Skyrim, an experience epic and detailed enough that people continued 
to dip back into it for a decade. Elden Ring is also as open a game as you could hope to dip back into it for a decade. Elden Ring is also as open a game as you could hope 
for, but that alone isn’t quite what makes it special. Once a novelty, open world for, but that alone isn’t quite what makes it special. Once a novelty, open world 
games are a corporate formula at this point, allowing companies like Ubisoft to games are a corporate formula at this point, allowing companies like Ubisoft to 
crank out massive, cookie-cutter games one after the other. As a long time Assassin’s crank out massive, cookie-cutter games one after the other. As a long time Assassin’s 
Creed player, those games are like sweatpants for me - mindless, never particularly Creed player, those games are like sweatpants for me - mindless, never particularly 
challenging but with fun, comfortable combat and enough exploration to be challenging but with fun, comfortable combat and enough exploration to be 
interesting. Elden Ring is a very different experience and both types of games have interesting. Elden Ring is a very different experience and both types of games have 
their places.their places.

         By law, any conversation about open world games must dedicate at least one         By law, any conversation about open world games must dedicate at least one
paragraph to Breath of the Wild, 2017’s Zelda mega-hit that raised the bar for vast,paragraph to Breath of the Wild, 2017’s Zelda mega-hit that raised the bar for vast,
thoughtfully designed worlds. And by law, any gamer must spent upward of 100 thoughtfully designed worlds. And by law, any gamer must spent upward of 100 
hours exploring Hyrule and loving every minute of it — as I did dutifully. Incredible hours exploring Hyrule and loving every minute of it — as I did dutifully. Incredible 
as it is though, Breath of the Wild’s siren song faltered a bit once I’d traveled to the as it is though, Breath of the Wild’s siren song faltered a bit once I’d traveled to the 
far corners of the map and figured out that there weren’t exciting secrets at the top far corners of the map and figured out that there weren’t exciting secrets at the top 
of every towering peak (more often, it was just another korok seed).of every towering peak (more often, it was just another korok seed).
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         For as big, interactive and delightful as that game is, exploring Elden Ring’s          For as big, interactive and delightful as that game is, exploring Elden Ring’s 
haunted landscape is on a whole different level. FromSoftware rewards exploration haunted landscape is on a whole different level. FromSoftware rewards exploration 
handsomely, doling out a wonderful variety of strange interactions, hidden handsomely, doling out a wonderful variety of strange interactions, hidden 
treasures, secret zones, power ups and completely optional boss fights for thetreasures, secret zones, power ups and completely optional boss fights for the
explorer intrepid enough to push beyond. FromSoftware’s human touch is on full explorer intrepid enough to push beyond. FromSoftware’s human touch is on full 
display here and every little secret sprinkled in feels like a human persondisplay here and every little secret sprinkled in feels like a human person
engineered exactly how that moment would unfold rather than just blastingengineered exactly how that moment would unfold rather than just blasting
waypoints onto a map out of a T-shirt cannon, a la Ubisoft.waypoints onto a map out of a T-shirt cannon, a la Ubisoft.
                
        More than 40 hours in, Elden Ring is just beginning to reveal its true scope. The         More than 40 hours in, Elden Ring is just beginning to reveal its true scope. The 
map is expanding outward, but I keep remembering weird little mysteries I want to map is expanding outward, but I keep remembering weird little mysteries I want to 
investigate and areas I wanted to sneak into underleveled, so I’m going backward as investigate and areas I wanted to sneak into underleveled, so I’m going backward as 
often as forward. Because the game is so open and save points are so generous, you often as forward. Because the game is so open and save points are so generous, you 
can easily dedicate your hours in Elden Ring to doing whatever you want, whether can easily dedicate your hours in Elden Ring to doing whatever you want, whether 
that’s clearing previously impossible bosses or delving for secrets at the map’s that’s clearing previously impossible bosses or delving for secrets at the map’s 
farthest reaches.farthest reaches.

         Or I might just ride my spectral horse through the plains and watch the sun slip          Or I might just ride my spectral horse through the plains and watch the sun slip 
below the horizon, clouds looming like so much beautiful, ominous sorbet. I may get below the horizon, clouds looming like so much beautiful, ominous sorbet. I may get 
trampled into dust by a mechanized giant wielding a fire sword the size of a school trampled into dust by a mechanized giant wielding a fire sword the size of a school 
bus, but that’s okay. I can just bounce back up and do it all again, or do something bus, but that’s okay. I can just bounce back up and do it all again, or do something 
else.else.

Mgr. KupcováMgr. Kupcová
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KTORÝ VÝRAZ JE TEN SPRÁVNY?KTORÝ VÝRAZ JE TEN SPRÁVNY?
A sme tu zasa – SEPTEMBER. S ním spojený začiatok povinností súvisiacich s vaším A sme tu zasa – SEPTEMBER. S ním spojený začiatok povinností súvisiacich s vaším 
výchovnom-vzdelávacím procesom. Obdobia pevného režimu riadeného rozvrhom výchovnom-vzdelávacím procesom. Obdobia pevného režimu riadeného rozvrhom 
hodín a termínov plánovaných písomiek, slohov, či diktátov. hodín a termínov plánovaných písomiek, slohov, či diktátov. 

Ale nebudeme predsa zúfať! Stále je tu i druhá strana mince a ňou je práve ten čas Ale nebudeme predsa zúfať! Stále je tu i druhá strana mince a ňou je práve ten čas 
strávený so spolužiakmi, ktorí perlia snáď od rána, čas, kedy učitelia občas nevie, či strávený so spolužiakmi, ktorí perlia snáď od rána, čas, kedy učitelia občas nevie, či 
sa na vás zasmeje, alebo vás pokarhá, lebo ste zasa takú blbosť treskli. Ale o tom to sa na vás zasmeje, alebo vás pokarhá, lebo ste zasa takú blbosť treskli. Ale o tom to 
je. Je to tých náročných 10 mesiacov, ktoré ja, ako učiteľka, zbožňujem. Čas strávený je. Je to tých náročných 10 mesiacov, ktoré ja, ako učiteľka, zbožňujem. Čas strávený 
s vami, milí dopraváci! Preto som vám i teraz pripravila jazykové okienko zo SJ, aby s vami, milí dopraváci! Preto som vám i teraz pripravila jazykové okienko zo SJ, aby 
sme si čosi zasa objasnili a vy excelovali vo vašich prejavoch (aj inak ako vtipnými sme si čosi zasa objasnili a vy excelovali vo vašich prejavoch (aj inak ako vtipnými 
hláškami) hláškami) 

Bolo to postavenie mimo hru?Bolo to postavenie mimo hru?

Bolo to postavenie mimo hru? Nie,rozhodne nie,  ale bolo to postavenie mimo hry. Bolo to postavenie mimo hru? Nie,rozhodne nie,  ale bolo to postavenie mimo hry. 
Aký je v tom rozdiel?Aký je v tom rozdiel?

Predložka mimo sa  viaže s genitívom (2. pád) a vyjadruje vyňatie z nejakého miesta, Predložka mimo sa  viaže s genitívom (2. pád) a vyjadruje vyňatie z nejakého miesta, 
času, deja alebo stavu (býva mimo mesta, do ordinácie vošiel mimo poradia, tlači-času, deja alebo stavu (býva mimo mesta, do ordinácie vošiel mimo poradia, tlači-
areň je mimo prevádzky, lopta dopadla mimo ihriska, stojí mimo zákona). Väzba s areň je mimo prevádzky, lopta dopadla mimo ihriska, stojí mimo zákona). Väzba s 
akuzatívom (býva mimo mesto, tlačiareň je mimo prevádzku, stojí mimo zákon atď.) akuzatívom (býva mimo mesto, tlačiareň je mimo prevádzku, stojí mimo zákon atď.) 
je chybná, nesprávna. A preto je správne spojenie postavenie mimo hry.je chybná, nesprávna. A preto je správne spojenie postavenie mimo hry.
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Vsadiť či staviť na jednu kartu?Vsadiť či staviť na jednu kartu?
O človeku, ktorý odvážne, ale aj ľahkomyseľne riskuje úspech O človeku, ktorý odvážne, ale aj ľahkomyseľne riskuje úspech 
alebo neúspech spoľahnutím sa na jedno rozhodnutie, neraz počujeme, alebo neúspech spoľahnutím sa na jedno rozhodnutie, neraz počujeme, 
že vsadil všetko na jednu kartu, ale aj stavil všetko na jednu kartu. Ktorý že vsadil všetko na jednu kartu, ale aj stavil všetko na jednu kartu. Ktorý 
z týchto frazeologizmov je správny?z týchto frazeologizmov je správny?

Sloveso vsadiť má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka tieto Sloveso vsadiť má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka tieto 
významy:významy:
1. (pevne) vsunúť, vložiť, zasadiť (vsadiť porisko do sekery či drahokam do 1. (pevne) vsunúť, vložiť, zasadiť (vsadiť porisko do sekery či drahokam do 
prsteňa, zle vsadený /všitý/ rukáv), 2. vložiť, uložiť (vsadiť chlieb do pece), prsteňa, zle vsadený /všitý/ rukáv), 2. vložiť, uložiť (vsadiť chlieb do pece), 
3. správne staviť (peniaze do hry); vsadiť sa, správne staviť sa. Z toho 3. správne staviť (peniaze do hry); vsadiť sa, správne staviť sa. Z toho 
vyplýva, že správne je spojenie staviť všetko na jednu kartu. Takisto sú vyplýva, že správne je spojenie staviť všetko na jednu kartu. Takisto sú 
správne výrazy staviť peniaze do hry, staviť na favorita, staviť sa (uzavrieť správne výrazy staviť peniaze do hry, staviť na favorita, staviť sa (uzavrieť 
stávku), dačo je v stávke.stávku), dačo je v stávke.

Keď hovoríme o niečom, že je to celkom isté, že o tom vôbec nepochybu-Keď hovoríme o niečom, že je to celkom isté, že o tom vôbec nepochybu-
jeme, sme o tom pevne presvedčení, môžeme obrazne povedať dám na jeme, sme o tom pevne presvedčení, môžeme obrazne povedať dám na 
to krk, dám na to hlavu, ale rozhodne nie vsadím na to krk, vsadím na to to krk, dám na to hlavu, ale rozhodne nie vsadím na to krk, vsadím na to 
hlavu.hlavu.

Zdroj: Jazykové okienko » Zdroj: Jazykové okienko » Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (gov.Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (gov.
sk)sk) P.S. Ak máš nápad na ďalšiu tému do okienka, alebo len tak do  P.S. Ak máš nápad na ďalšiu tému do okienka, alebo len tak do 
časopisu, poprípade sa chceš pridať do našej redakčnej rady, si vítaný/-á. časopisu, poprípade sa chceš pridať do našej redakčnej rady, si vítaný/-á. 
Napíš na e-mail adresu:Napíš na e-mail adresu:
deltta.casopis.spsdtt@gmail.com.deltta.casopis.spsdtt@gmail.com.



Say Tell Speak TalkSay Tell Speak Talk
“Pleased to meet you“ he  “Pleased to meet you“ he  saidsaid with a smile.                        We  with a smile.                        We speakspeak  English at school. English at school. 
He He tellstells  some big lies sometimes.                                              Am Isome big lies sometimes.                                              Am I  talkingtalking  too much?too much?

SAY vs TELLSAY vs TELL
Let`s start with the verb “to say.”Let`s start with the verb “to say.”

Say is often used in reported speech 1 . Just imagine being a journalist who is Say is often used in reported speech 1 . Just imagine being a journalist who is 
reporting what somebody reporting what somebody saidsaid. -> My teacher said a lot about the WWI but I didn`t . -> My teacher said a lot about the WWI but I didn`t 
understand much. My mum understand much. My mum saidsaid to clean my room immediately. They to clean my room immediately. They
saidsaid they weren`t in. they weren`t in.

When we want to add a person we When we want to add a person we saidsaid something  something toto, we, we
have to use it like this: -> The teacher have to use it like this: -> The teacher said to her studentssaid to her students to to
study daily. The boss study daily. The boss said to all the employeessaid to all the employees to work to work
overtime.overtime.

“To tell” means to tell something directly to somebody. ->  The teacher “To tell” means to tell something directly to somebody. ->  The teacher told hertold her  
students students to study every day. She to study every day. She told themtold them that daily practice is necessary. that daily practice is necessary.
In these examples we have that person directly after tell.In these examples we have that person directly after tell.

SPEAK vs TALKSPEAK vs TALK
The verb “to speak” carries a feeling of something formal and distant. When we use The verb “to speak” carries a feeling of something formal and distant. When we use 
speak, it feels like we are an authority (a boss, parents, a police officer, a pilot, etc.) speak, it feels like we are an authority (a boss, parents, a police officer, a pilot, etc.) 
or we look down on people.or we look down on people.

Let`s compare these situations.Let`s compare these situations.

I I spoke tospoke to my sister about her boyfriend. my sister about her boyfriend. -> formal, distant -> formal, distant
(It sounds like you had an organised meeting and you gave a PowerPoint (It sounds like you had an organised meeting and you gave a PowerPoint 
presentation)presentation)
I I talked totalked to my sister about her boyfriend. my sister about her boyfriend. -> more natural,more relational -> more natural,more relational
(It sounds like you had a friendly talk, you were on equal terms 2 , close to each (It sounds like you had a friendly talk, you were on equal terms 2 , close to each 
other).other).
WeWe spoke about spoke about our holidays. our holidays.
(It was probably a big speech, you were speaking and others were just listening).(It was probably a big speech, you were speaking and others were just listening).
WeWe talked about talked about our holidays. our holidays.
(You were probably sitting somewhere at a cafe, sipping coffee and talking).(You were probably sitting somewhere at a cafe, sipping coffee and talking).
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 We can use these combinations: We can use these combinations:
speak to/speak to/talk totalk to, speak with/, speak with/talk withtalk with, speak about/, speak about/talk abouttalk about

The headmaster was The headmaster was speaking withspeaking with a student. -> OK. -> The headmaster was acting  a student. -> OK. -> The headmaster was acting 
like an authority.like an authority.
The headmaster was The headmaster was talking with talking with a student. ->  OK. -> The headmaster and the a student. ->  OK. -> The headmaster and the 
student were more on equal terms.student were more on equal terms.

WATCH OUT!WATCH OUT!
I speak English fluently.                                                    We talked in English in the meeting.                                                           I speak English fluently.                                                    We talked in English in the meeting.                                                           

Can you speak Russian?                                                  We talked in Italian in the meeting.Can you speak Russian?                                                  We talked in Italian in the meeting.

“ “ We need to speakWe need to speak” or “ ” or “ We need to talk .We need to talk .”  ->  it”  ->  it
doesn`t matter which of them you use, you can be sure you make somebody feel doesn`t matter which of them you use, you can be sure you make somebody feel 
scared and upset. Bothphrases indicate a serious problem.scared and upset. Bothphrases indicate a serious problem.
How would you feel if you teacher said: “How would you feel if you teacher said: “Hey, we need to talk.Hey, we need to talk.“ “ 
It`s not pleasant, isn´t it?. You immediately feel there is something wrong.It`s not pleasant, isn´t it?. You immediately feel there is something wrong.
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Prečo mať rád a učiť sa nemčinuPrečo mať rád a učiť sa nemčinu
1. Nemecko má najväčšiu ekonomiku v Európe. 1. Nemecko má najväčšiu ekonomiku v Európe. 
Nemecko má v poradí štvrtú najväčšiu ekonomiku sveta, v Európe ju má na prvej Nemecko má v poradí štvrtú najväčšiu ekonomiku sveta, v Európe ju má na prvej 
priečke. Ak sa rozhodnete pracovať kdekoľvek, znalosť nemčiny bude vždy priečke. Ak sa rozhodnete pracovať kdekoľvek, znalosť nemčiny bude vždy 
predstavovať veľkú výhodu.predstavovať veľkú výhodu.

2. Slovenskí zamestnávatelia uznávajú nemčinu.2. Slovenskí zamestnávatelia uznávajú nemčinu.
Slovenská a nemecká ekonomika sú zrastené, naše hranice susedia s Rakúskom. Slovenská a nemecká ekonomika sú zrastené, naše hranice susedia s Rakúskom. 
Veľké množstvo slovenských firiem sú nemeckými pobočkami a teda schopnosť Veľké množstvo slovenských firiem sú nemeckými pobočkami a teda schopnosť 
dohovoriť sa je dôležitá.dohovoriť sa je dôležitá.

3. Privyrobíte si počas štúdia.3. Privyrobíte si počas štúdia.
Výborná možnosť, ktorú slovenskí študenti s nadšením využívajú, je vybavenie si Výborná možnosť, ktorú slovenskí študenti s nadšením využívajú, je vybavenie si 
brigády alebo stáže v nemecky hovoriacej krajine.brigády alebo stáže v nemecky hovoriacej krajine.

4. V nemecky hovoriacich krajinách je možnosť študovať.4. V nemecky hovoriacich krajinách je možnosť študovať.
Erazmus v Nemecku či Rakúsku? Takýto študijný zážitok je k nezaplateniu.Erazmus v Nemecku či Rakúsku? Takýto študijný zážitok je k nezaplateniu.

5. Nemčina je jazyk hudby.5. Nemčina je jazyk hudby.
Samozrejme, anglické skladby sú príťažlivé, ale vždy je tu ešte Rammstein...Samozrejme, anglické skladby sú príťažlivé, ale vždy je tu ešte Rammstein...

6. S nemčinou sa dorozumieš dokonca aj v Afrike.6. S nemčinou sa dorozumieš dokonca aj v Afrike.
Nemecky sa hovorí v 38 krajinách sveta a pre 7 krajín je nemčina úradným alebo Nemecky sa hovorí v 38 krajinách sveta a pre 7 krajín je nemčina úradným alebo 
dominantným jazykom.dominantným jazykom.
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Ja    ->    ÁnoJa    ->    Áno

Nein     ->    NieNein     ->    Nie

Vielleicht    ->     MožnoVielleicht    ->     Možno

Bitte  ->    ProsímBitte  ->    Prosím

Danke   ->     ĎakujemDanke   ->     Ďakujem

Hi   ->    Ahoj / čau  (neformálne)Hi   ->    Ahoj / čau  (neformálne)

Hallo   ->      Dobrý deň / dobrý Hallo   ->      Dobrý deň / dobrý 
večervečer

Guten Morgen  ->  Guten Morgen  ->  
Dobré ráno (dopoludnia)Dobré ráno (dopoludnia)

Guten Tag Dobrý deň      (medzi Guten Tag Dobrý deň      (medzi 
poludním a 18.00 hod.)poludním a 18.00 hod.)

Guten Abend   Dobrý večer(po Guten Abend   Dobrý večer(po 
18.00 hod.)18.00 hod.)

Sprechen Sie Deutsch?Sprechen Sie Deutsch?
Hovoríte po nemecky?Hovoríte po nemecky?

Ich spreche kein Deutsch.Ich spreche kein Deutsch.
Nehovorím po nemecky.Nehovorím po nemecky.

Mein Deutsch ist nicht sehr gut.Mein Deutsch ist nicht sehr gut.
Moja nemčina nie je veľmi dobrá.Moja nemčina nie je veľmi dobrá.

Ich spreche nur ein kleines bisschenIch spreche nur ein kleines bisschen
Deutsch.Deutsch.
Nemecky hovorím len trochu.Nemecky hovorím len trochu.

Ich spreche ein bisschen Deutsch.Ich spreche ein bisschen Deutsch.
Hovorím trochu po nemecky.Hovorím trochu po nemecky.

Könnten Sie bitte etwas langsamerKönnten Sie bitte etwas langsamer
sprechen?sprechen?
Prosím hovorte pomalšie.Prosím hovorte pomalšie.

Können Sie das bitte aufschreiben?Können Sie das bitte aufschreiben?
Napíšete to prosím vás?Napíšete to prosím vás?

Könnten Sie das bitte wiederholen? Könnten Sie das bitte wiederholen? 
Mohli by ste to prosím zopakovať?Mohli by ste to prosím zopakovať?

Ich verstehe.Ich verstehe.
Rozumiem.Rozumiem.

Ich verstehe nicht.Ich verstehe nicht.
Nerozumiem.Nerozumiem.

Základné frázyZákladné frázy
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Das Oktoberfest 2022Das Oktoberfest 2022
Der Anlass für das erste Oktoberfest im Jahr 1810 war die Hochzeit des bayerischen Der Anlass für das erste Oktoberfest im Jahr 1810 war die Hochzeit des bayerischen 
Kronprinzen Ludwig mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Am 12. Kronprinzen Ludwig mit Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Am 12. 
Oktober 1810 begannen die Feierlichkeiten, sie endeten am 17. Oktober mit einem Oktober 1810 begannen die Feierlichkeiten, sie endeten am 17. Oktober mit einem 
Pferderennen. Weil’s so schön war, wurde das Fest in den Jahren darauf wiederholt, Pferderennen. Weil’s so schön war, wurde das Fest in den Jahren darauf wiederholt, 
später dann verlängert und in diesem Zuge zeitlich nach vorne verlegt, in den Sep-später dann verlängert und in diesem Zuge zeitlich nach vorne verlegt, in den Sep-
tember hinein. Dabei spielte sicherlich auch das Wetter eine Rolle, das in München tember hinein. Dabei spielte sicherlich auch das Wetter eine Rolle, das in München 
Ende September oft mit einem schönen, milden Altweibersommer Ende September oft mit einem schönen, milden Altweibersommer 
aufwartet — echtes Wiesnwetter eben!aufwartet — echtes Wiesnwetter eben!

Der traditionelle Anstich ist am Samstag, den 17. September 2022 um 12 Uhr mit-Der traditionelle Anstich ist am Samstag, den 17. September 2022 um 12 Uhr mit-
tags.Dann wird Reiter wieder mit dem traditionellen “O’zapft is!” das größte tags.Dann wird Reiter wieder mit dem traditionellen “O’zapft is!” das größte 
Volksfest der Welt eröffnen.Auch weitere Traditionsveranstaltungen stehen wieder Volksfest der Welt eröffnen.Auch weitere Traditionsveranstaltungen stehen wieder 
auf dem Programm:auf dem Programm:

1.  Der Einzug der Wiesnwirte auf das Festgelände,1.  Der Einzug der Wiesnwirte auf das Festgelände,

2.  Der große Trachten- und Schützenzug am ersten Oktoberfestsonntag,2.  Der große Trachten- und Schützenzug am ersten Oktoberfestsonntag,

3.  Das Standkonzert unter der Bavaria oder das Böllerschießen.3.  Das Standkonzert unter der Bavaria oder das Böllerschießen.

Ob jung oder alt, auffällig ist auf dem Oktoberfest auf jeden Fall die Bekleidung der Ob jung oder alt, auffällig ist auf dem Oktoberfest auf jeden Fall die Bekleidung der 
Besucher. Dirndl mit Blusen und festlichen Schürzen und feine Lederhosen gepaart Besucher. Dirndl mit Blusen und festlichen Schürzen und feine Lederhosen gepaart 
mit Hemd und Janker sind ein echtes Must Have.mit Hemd und Janker sind ein echtes Must Have.
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Súťaž SHELL ECO Súťaž SHELL ECO 
MARATHON v NogareMARATHON v Nogare
Súťaž sa konala od 4.7-6.7. Dňa 3.7 sme vyrážali z Trnavy do ďalekého francúzskehoSúťaž sa konala od 4.7-6.7. Dňa 3.7 sme vyrážali z Trnavy do ďalekého francúzskeho
Nogara. Akcie sa zúčastnili: Samuel Vojtela, Samuel Deák, Samuel Hertl, Nogara. Akcie sa zúčastnili: Samuel Vojtela, Samuel Deák, Samuel Hertl, 
maturantka Nela Štefanovičová, Ing. Eva Časárová, Michal Jambrich ,Denis Miklovič, maturantka Nela Štefanovičová, Ing. Eva Časárová, Michal Jambrich ,Denis Miklovič, 
Andrej Alaksa, Peter Klas, a Ing. Milan Eliáš.Andrej Alaksa, Peter Klas, a Ing. Milan Eliáš.

Cesta, dlhá 1894 kilometrov, trvala približne 20 hodín s občasnými prestávkami Cesta, dlhá 1894 kilometrov, trvala približne 20 hodín s občasnými prestávkami 
a spánkom v autobuse. Pričom sme išli cez Rakúsko, Taliansko, okolo Monaka a a spánkom v autobuse. Pričom sme išli cez Rakúsko, Taliansko, okolo Monaka a 
nakoniec sme na miesto dorazili do Francúzska. V autobuse sme nemali veľmi čo nakoniec sme na miesto dorazili do Francúzska. V autobuse sme nemali veľmi čo 
robiť, jedine byť na telefóne, počúvať hudbu, alebo sa rozprávať so spolužiakmi, robiť, jedine byť na telefóne, počúvať hudbu, alebo sa rozprávať so spolužiakmi, 
čo nám však umožnilo sa lepšie spoznať a najmä za iných podmienok než debaty čo nám však umožnilo sa lepšie spoznať a najmä za iných podmienok než debaty 
v škole. Po čase už som začínal mať ponorkový efekt. Do Nogara sme dorazili oko-v škole. Po čase už som začínal mať ponorkový efekt. Do Nogara sme dorazili oko-
lo 17:00, nasledoval check-in a stavba táboriska. Mali sme však menšie problémy lo 17:00, nasledoval check-in a stavba táboriska. Mali sme však menšie problémy 
s check-inom, keďže jeden z našich spolužiakov nemal vtedy ešte 16 rokov, teda s check-inom, keďže jeden z našich spolužiakov nemal vtedy ešte 16 rokov, teda 
nemohol byť s nami v kempe. Našťastie sa podarilo nájsť nejaké ubytovanie a býval nemohol byť s nami v kempe. Našťastie sa podarilo nájsť nejaké ubytovanie a býval 
tam s kapitánkou tímu, keďže ona už mala 18. Učitelia boli s ostatnými v kempe. tam s kapitánkou tímu, keďže ona už mala 18. Učitelia boli s ostatnými v kempe. 
Nebývali veľmi ďaleko od nás, takže to nebol až taký problém.Nebývali veľmi ďaleko od nás, takže to nebol až taký problém.

Väčšinu času v Nogare sme trávili buď v táborisku, v paddocku, v obchode, alebo Väčšinu času v Nogare sme trávili buď v táborisku, v paddocku, v obchode, alebo 
len tak sme chodili po Nogare, keďže to bola celkom malá dedinka. Počas večerov len tak sme chodili po Nogare, keďže to bola celkom malá dedinka. Počas večerov 
sme sa vždy dokázali nejako zabaviť, buď rozprávaním sa, alebo len samotným sme sa vždy dokázali nejako zabaviť, buď rozprávaním sa, alebo len samotným 
umývaním riadu, kde sme skoro upchali umývadlo špagetami.umývaním riadu, kde sme skoro upchali umývadlo špagetami.
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Ráno sme sa zobudili okolo 7:00, aby sme sa stihli najesť, umyť a obliecť. Prvý deň Ráno sme sa zobudili okolo 7:00, aby sme sa stihli najesť, umyť a obliecť. Prvý deň 
bol naplnený technickou kontrolou vozidla. Jediné problémy boli, že sme mali bol naplnený technickou kontrolou vozidla. Jediné problémy boli, že sme mali 
opačne pripevnený brzdový kotúč a nemali sme označené, kde je vstup pre vodiča. opačne pripevnený brzdový kotúč a nemali sme označené, kde je vstup pre vodiča. 
Po oprave problémov a následne po úspešnom prejdení sme zahájili prvú testovaciu Po oprave problémov a následne po úspešnom prejdení sme zahájili prvú testovaciu 
jazdu, ktorá skončila úspešne. Každý deň sme mali 3 pokusy na jazdu. Prvý deň sa jazdu, ktorá skončila úspešne. Každý deň sme mali 3 pokusy na jazdu. Prvý deň sa 
skončil úspešne. Na druhý deň už prišiel prvý zádrhel, a to bolo zlomené hnacie skončil úspešne. Na druhý deň už prišiel prvý zádrhel, a to bolo zlomené hnacie 
ozubené koleso, ktorý sme úspešne opravili. V ten deň nastal ešte jeden technický ozubené koleso, ktorý sme úspešne opravili. V ten deň nastal ešte jeden technický 
problém a to ten, že nám prestal fungovať druhý volant, keď mala ísť vodička Nela. problém a to ten, že nám prestal fungovať druhý volant, keď mala ísť vodička Nela. 
Mali sme teda posledný pokus, ktorý skončil úspešne. Posledný deň sme sa pobalili, Mali sme teda posledný pokus, ktorý skončil úspešne. Posledný deň sme sa pobalili, 
a vyrazili domov.a vyrazili domov.

Cesta naspäť tiež trvala veľmi dlho, a tiež sa znova spalo v autobuse.Cesta naspäť tiež trvala veľmi dlho, a tiež sa znova spalo v autobuse.
Vo Francúzsku bolo veľmi pekne, ale na Slovensku mi bolo lepšie. Podľa Vo Francúzsku bolo veľmi pekne, ale na Slovensku mi bolo lepšie. Podľa 
neoficiálnych výsledkov sme sa umiestnili na 17. Mieste, s výkonom 123km/kWh. neoficiálnych výsledkov sme sa umiestnili na 17. Mieste, s výkonom 123km/kWh. 
Síce sme rekord nezdolali, ale bol to zaujímavý zážitok ako pre mňa, tak pre zvyšok Síce sme rekord nezdolali, ale bol to zaujímavý zážitok ako pre mňa, tak pre zvyšok 
tímu. Podporovali nás rodiny a aj celá škola, takže verím, že ďalší rok sa umiestnime tímu. Podporovali nás rodiny a aj celá škola, takže verím, že ďalší rok sa umiestnime 
lepšie.lepšie.
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ERASMUS + v školskom ERASMUS + v školskom 
roku 2022/2023roku 2022/2023

Odborné vzdelávanie a príprava má za cieľ poskytnúť učiacim sa vedomosti, Odborné vzdelávanie a príprava má za cieľ poskytnúť učiacim sa vedomosti, 
odborné znalosti, zručnosti a / alebo schopnosti potrebné pre konkrétne profesie, či odborné znalosti, zručnosti a / alebo schopnosti potrebné pre konkrétne profesie, či 
trh práce.trh práce.
Cieľom je:Cieľom je:

 - zlepšiť zamestnateľnosť - zlepšiť zamestnateľnosť

 - rozvíjať odborné zručnosti  - rozvíjať odborné zručnosti 

 -          posilniť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom  -          posilniť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom 
            mobility žiakov a zamestnancov            mobility žiakov a zamestnancov

Naša škola sa opäť i tento rok (po tých pandemických odmlkách) s chuťou vrhla do Naša škola sa opäť i tento rok (po tých pandemických odmlkách) s chuťou vrhla do 
ďalšej výzvy a 29 študentov tretích ročníkov sa v dňoch od 12.9. 2022 – 23.9. 2022 ďalšej výzvy a 29 študentov tretích ročníkov sa v dňoch od 12.9. 2022 – 23.9. 2022 
zúčastnili stáže v rámci programu Erasmus +. Žiaci však neboli na výlete, ale aktívne zúčastnili stáže v rámci programu Erasmus +. Žiaci však neboli na výlete, ale aktívne 
sa zúčastňovali pracovných aktivít v spoločnostiach ako napr. ČSAD Logistik Ostrava sa zúčastňovali pracovných aktivít v spoločnostiach ako napr. ČSAD Logistik Ostrava 
a.s., ČESKÉ DRÁHY, a.s., RABEN Logistics Czech, s.r.o, NET UNIVERSITY s.r.o. a iné.a.s., ČESKÉ DRÁHY, a.s., RABEN Logistics Czech, s.r.o, NET UNIVERSITY s.r.o. a iné.
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To, aké zážitky mali, čo nové sa naučili a ako im táto skúsenosť To, aké zážitky mali, čo nové sa naučili a ako im táto skúsenosť 
obohatila ich svet, sa dozviete v ďalšom čísle nášho školského obohatila ich svet, sa dozviete v ďalšom čísle nášho školského 
časopisu DelTTa (december 2022). Ak však rozmýšľate, že by ste časopisu DelTTa (december 2022). Ak však rozmýšľate, že by ste 
sa zapojili, určite neváhajte a nechajte sa uniesť prúdom, ktorý sa zapojili, určite neváhajte a nechajte sa uniesť prúdom, ktorý 
je v podaní Erasmus + priam až strhujúci. Prejdi výberovým je v podaní Erasmus + priam až strhujúci. Prejdi výberovým 
konaním a si tam. Ak máš záujem sa dozvedieť viac, zájdi napr. za konaním a si tam. Ak máš záujem sa dozvedieť viac, zájdi napr. za 
Ing. Brathom alebo Ing. Gergélyovou a oni Ti radi poskytnúIng. Brathom alebo Ing. Gergélyovou a oni Ti radi poskytnú
informácie, ktoré potrebuješ . A neboj, okrem pracovných informácie, ktoré potrebuješ . A neboj, okrem pracovných 
skúseností a zručností, nadobudneš nové priateľstvá a zažiješ aj skúseností a zručností, nadobudneš nové priateľstvá a zažiješ aj 
kopec zábavy.kopec zábavy.
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CvičenieCvičenie
Cvičenie má veľmi veľa výhod či zdravotných, tak mentálnych. Napriek tomu Cvičenie má veľmi veľa výhod či zdravotných, tak mentálnych. Napriek tomu 
väčšina ľudí, ktorí sa už rozhodli začať cvičiť, to nevydržia dlhšie ako dva mesiace. väčšina ľudí, ktorí sa už rozhodli začať cvičiť, to nevydržia dlhšie ako dva mesiace. 
Je to preto, lebo cvičenie je pomalý a časovo náročný proces. Avšak potrebný na Je to preto, lebo cvičenie je pomalý a časovo náročný proces. Avšak potrebný na 
dosiahnutie vášho cieľs, či je to chudnutie, nabratie svalov či zosilnenie.dosiahnutie vášho cieľs, či je to chudnutie, nabratie svalov či zosilnenie.

Máme tu pre Vás pár tipov, ako tieto ciele dosiahnuť.Máme tu pre Vás pár tipov, ako tieto ciele dosiahnuť.

StravovanieStravovanie

Nabranie svalstva pri cvičeníNabranie svalstva pri cvičení
Zdravá strava je veľmi dôležitá pri naberaní svalstva, to, ako bude vyzerať váš Zdravá strava je veľmi dôležitá pri naberaní svalstva, to, ako bude vyzerať váš 
jedálniček záleží od vašej telesnej hmotnostijedálniček záleží od vašej telesnej hmotnosti

Pre najlepšie výsledky je dobré sa udržiavat v kalorickom surpluse, to znamená jesť Pre najlepšie výsledky je dobré sa udržiavat v kalorickom surpluse, to znamená jesť 
viac kalórií ako spálite.viac kalórií ako spálite.

Odporučaný kalorický surplus je cca 250-500 kalórií. To neplatí pre obézne osoby, tie Odporučaný kalorický surplus je cca 250-500 kalórií. To neplatí pre obézne osoby, tie 
by sa mali zamerať najprv na chudnutie.by sa mali zamerať najprv na chudnutie.

Potrebný príjem bielkovín pre ideálne výsledky je 1,7-2,4g na 1kg telesnej Potrebný príjem bielkovín pre ideálne výsledky je 1,7-2,4g na 1kg telesnej 

hmotnostihmotnosti

ChudnutieChudnutie
Základ chudnutia je udržiavať sa v kalorickom deficite, to znamená prijímať menej Základ chudnutia je udržiavať sa v kalorickom deficite, to znamená prijímať menej 
kalorií ako zvyčajne. Váš denný príjem nájdete na internetových stránkach, pre kalorií ako zvyčajne. Váš denný príjem nájdete na internetových stránkach, pre 
ktoré budete potrebovať Vašu váhu,výšku,vek a fyzickú aktivitu. Odporučaný ktoré budete potrebovať Vašu váhu,výšku,vek a fyzickú aktivitu. Odporučaný 
kalorický deficit je cca 200-500 kalorií.kalorický deficit je cca 200-500 kalorií.
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Ako správne začať s cvičenímAko správne začať s cvičením

Cvičenie pri naberaní svalstvaCvičenie pri naberaní svalstva

Jeden z hlavnych pojmov pri naberaní svalstva je progresívny overload, čo znamená, Jeden z hlavnych pojmov pri naberaní svalstva je progresívny overload, čo znamená, 
že pri vykonávaní určitého cviku by sa mala časom zväčšovať váha alebo počet že pri vykonávaní určitého cviku by sa mala časom zväčšovať váha alebo počet 
opakovaní. No rovnako dôležitá je intenzita cvičenia, to znamená, že každý cvik by opakovaní. No rovnako dôležitá je intenzita cvičenia, to znamená, že každý cvik by 
mal byť pocitovo ťažký na vykonanie vo vašom danom rozsahu opakovaní, ktorý mal byť pocitovo ťažký na vykonanie vo vašom danom rozsahu opakovaní, ktorý 
može byť od 5-30 s oddychom medzi sériami 2-5minút.može byť od 5-30 s oddychom medzi sériami 2-5minút.

Cvik by ste mali vykonávať dovtedy, kým nie ste aspoň 3 opakovania od zlyhania.Cvik by ste mali vykonávať dovtedy, kým nie ste aspoň 3 opakovania od zlyhania.
Zlyhanie nastane vtedy, ak sval nevie vykonať dalšie opakovanie.Zlyhanie nastane vtedy, ak sval nevie vykonať dalšie opakovanie.

Aby ste sa vedeli z celého cvičenia správne zregenerovať, mali by ste dodržiavaťAby ste sa vedeli z celého cvičenia správne zregenerovať, mali by ste dodržiavať
minimálne 7 až 9 hodín spánku.minimálne 7 až 9 hodín spánku.

ChudnutieChudnutie

Silové cvičenie sa nemení,no, ak chcete vidieť rýchlejšie zmeny vo váhe, pridajteSilové cvičenie sa nemení,no, ak chcete vidieť rýchlejšie zmeny vo váhe, pridajte
kardiovaskulárne cvičenia, napríklad beh, plávanie a ine kardio aktivitykardiovaskulárne cvičenia, napríklad beh, plávanie a ine kardio aktivity

Ako na začiatku zostaviť tréningový plánAko na začiatku zostaviť tréningový plán
Určiť si koľkokrát do týždňa cvičiťUrčiť si koľkokrát do týždňa cvičiť
Nieje dôležité koľkokrát  do týždňa cvičíte, no pre najlepšie výsledky by ste mali Nieje dôležité koľkokrát  do týždňa cvičíte, no pre najlepšie výsledky by ste mali 
každý sval cvičit aspon 2x do týždňa, avšak čím viackrát za týžden cvičíte, tým je každý sval cvičit aspon 2x do týždňa, avšak čím viackrát za týžden cvičíte, tým je 
lahšie si roztriediť cviky a oddych potrebný na svalovú regeneráciu. Aby tréninglahšie si roztriediť cviky a oddych potrebný na svalovú regeneráciu. Aby tréning
 nebol veľmi dlhý pre ľudí s dostatočne veľa  časom je odporúčané si zvoliť  nebol veľmi dlhý pre ľudí s dostatočne veľa  časom je odporúčané si zvoliť 
tréningový plán na 4-5dní. Pre ľudí s menej časom je odporúčané aspoň 3x fullbody tréningový plán na 4-5dní. Pre ľudí s menej časom je odporúčané aspoň 3x fullbody 
workout za týžden.workout za týžden.

Rozdelenie tréningov v týždniRozdelenie tréningov v týždni
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Pondelok Vrch tela
Utorok Spodok tela
Streda Oddych
Štvrtok Oddych
Piatok Vrch tela
Sobota Spodok tela
Nedeľa Oddych

Pondelok Fullbody
Utorok Oddych
Streda Fullbody
Štvrtok Oddych
Piatok Fullbody
Sobota Oddych
Nedeľa Oddych

Split: FullbodySplit: Fullbody  Split: 4dníSplit: 4dní
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Dňa 7.5.2022 sa naša škola zúčastnila na festivale letectva v Piešťanoch. Festival Dňa 7.5.2022 sa naša škola zúčastnila na festivale letectva v Piešťanoch. Festival 
otváral premiér Eduar Heger a zúčastnil sa aj minister dopravy Andrej Doležal. Náš otváral premiér Eduar Heger a zúčastnil sa aj minister dopravy Andrej Doležal. Náš 
stánok navštívil aj slovenský kozmonaut Ivan Bella.stánok navštívil aj slovenský kozmonaut Ivan Bella.

23.-26.5.2022 maturovali triedy IV.EA,IV.EB,IV.EA23.-26.5.2022 maturovali triedy IV.EA,IV.EB,IV.EA

1.-2.6.2022 boli triedy 1.A a 1.D na koncoročnom výlete na Vodnom diele v Gabčík-1.-2.6.2022 boli triedy 1.A a 1.D na koncoročnom výlete na Vodnom diele v Gabčík-
ove a v dopravnom múzeu v Bratislave.ove a v dopravnom múzeu v Bratislave.
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Dňa 18.5.2022sa  III.A a III.EA zúčastnili prednášky na tému Finančná gramotnosť. Dňa 18.5.2022sa  III.A a III.EA zúčastnili prednášky na tému Finančná gramotnosť. 
Prednášku zabezpečili Ing. Glevaňák Dušan a Ing. Ružena Letrichová.Prednášku zabezpečili Ing. Glevaňák Dušan a Ing. Ružena Letrichová.

Druhý maturitný týždeň sa uskutočnili maturity odborov A,C,D Druhý maturitný týždeň sa uskutočnili maturity odborov A,C,D 

9.6.2022 nás navštívili jazykári našej partnerskej školy z Břeclavi 9.6.2022 nás navštívili jazykári našej partnerskej školy z Břeclavi 
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13.6.2022 odštartovali naši šiesti študenti bronzovú expedíciu DofE a úspešne ju 13.6.2022 odštartovali naši šiesti študenti bronzovú expedíciu DofE a úspešne ju 
ukončili 14.6.2022 na Červenom kameni.ukončili 14.6.2022 na Červenom kameni.

Kurz ochrany života a zdravia , účelové cvičenie a odbornú exkurziu tento rok absol-Kurz ochrany života a zdravia , účelové cvičenie a odbornú exkurziu tento rok absol-
vovali žiaci 2.C a 3.C v Žiline a Terchovejvovali žiaci 2.C a 3.C v Žiline a Terchovej

Odbornú exkurziu absolvovali žiaci tried 3.EA a 3.EB na Žilinskej univerzite a vo Odbornú exkurziu absolvovali žiaci tried 3.EA a 3.EB na Žilinskej univerzite a vo 
firme Siemensfirme Siemens

 4444



Kurz ochrany života a zdravia 3.EC strávili študenti v Liptovskom HrádkuKurz ochrany života a zdravia 3.EC strávili študenti v Liptovskom Hrádku

Počas víkendu 17.-19.6.2022 sa na škole konala akcia s názvom „Modulárske stret-Počas víkendu 17.-19.6.2022 sa na škole konala akcia s názvom „Modulárske stret-
nutie železničných modelárov SPŠ dopravná 2022“.Bolo to stretnutie železničných nutie železničných modelárov SPŠ dopravná 2022“.Bolo to stretnutie železničných 
modelárov, najmä z klubu KMŽ Žilina Hôrky, ktorí svoje modelové koľajiská – mod-modelárov, najmä z klubu KMŽ Žilina Hôrky, ktorí svoje modelové koľajiská – mod-
uly – pospájali do jedného celku a tak v telocvični našej školy jazdili vláčiky, čo si uly – pospájali do jedného celku a tak v telocvični našej školy jazdili vláčiky, čo si 
mohli vychutnať aj študenti školy, ale aj verejnosť. mohli vychutnať aj študenti školy, ale aj verejnosť. 

22.6.2022 sa na škole konal športový deň. Deň bol zameraný na väčšinu 22.6.2022 sa na škole konal športový deň. Deň bol zameraný na väčšinu 
rôznorodých športov rôznorodých športov 
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Triedy 2.A , 2.D ,2.EB, 3.A a 3.D  strávili svoje koncoročné výlety v Tatrách.Triedy 2.A , 2.D ,2.EB, 3.A a 3.D  strávili svoje koncoročné výlety v Tatrách.

28.6.2022 sa konala akcia Študuj dopravu v Bratislave kde sme tradične reprezen-28.6.2022 sa konala akcia Študuj dopravu v Bratislave kde sme tradične reprezen-
tovali našu školu.tovali našu školu.

Študenti z našej školy mierili po dvojročnej pandemickej prestávke opäť na medz-Študenti z našej školy mierili po dvojročnej pandemickej prestávke opäť na medz-
inárodné preteky v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe 2022 do Francúzska. inárodné preteky v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe 2022 do Francúzska. 
Tento rok  prišli s novým vozidlom na batériový pohon. Doterajší vlastný rekord Tento rok  prišli s novým vozidlom na batériový pohon. Doterajší vlastný rekord 
176 kilometrov/1 kWh sa pokúsia prekonať na pretekoch, ktoré sa konali od 3. do 6. 176 kilometrov/1 kWh sa pokúsia prekonať na pretekoch, ktoré sa konali od 3. do 6. 
júla 2022. Náš tím bol tento rok jediným zo Slovenska, ktorý sa predstaví na medz-júla 2022. Náš tím bol tento rok jediným zo Slovenska, ktorý sa predstaví na medz-
inárodných pretekoch v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe 2022. Celkovo inárodných pretekoch v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe 2022. Celkovo 
skončili na 17. mieste.skončili na 17. mieste.
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5.9.2022 sme na našej škole slávnostne otvorili školský rok za účasti ministerstva 5.9.2022 sme na našej škole slávnostne otvorili školský rok za účasti ministerstva 
dopravy a výstavby SR a a predseda TTSK Jozef Viskupič.dopravy a výstavby SR a a predseda TTSK Jozef Viskupič.

8.9.2022 sme našu školu reprezentovali študenti na akcii s názvom ,, Slovensko bez 8.9.2022 sme našu školu reprezentovali študenti na akcii s názvom ,, Slovensko bez 
dymu.” dymu.” 

11.- 23.9.2022 sa naši žiaci zúčastnili stáži v ČR vďaka projektu Erasmus.11.- 23.9.2022 sa naši žiaci zúčastnili stáži v ČR vďaka projektu Erasmus.
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Dopravácka Dopravácka 
FantasyFantasy
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... Rovnaké myšlienky nemal len on. Všetci mysleli na to isté. Teraz bolo však ... Rovnaké myšlienky nemal len on. Všetci mysleli na to isté. Teraz bolo však 
podstatné niečo iné, a to záchrana Ester. Ester strácala vedomie.podstatné niečo iné, a to záchrana Ester. Ester strácala vedomie.

Stlačila Arlanovi ruku. Pozrela sa mu do očí. Usmiala sa. Celá sa triasla.Stlačila Arlanovi ruku. Pozrela sa mu do očí. Usmiala sa. Celá sa triasla.

,,Ester... zaplakal. Zavrela oči. Jej dotyk ochabol.,,Ester... zaplakal. Zavrela oči. Jej dotyk ochabol.
Pobozkal jej ruku.Pobozkal jej ruku.

,,Ester! Ester, nieeee! Prosím...prosím, prebuď sa...,,Ester! Ester, nieeee! Prosím...prosím, prebuď sa...
Ester, neopúšťaj ma... nie... prosím, nieeee... hlavu zaboril do jej hrude.Ester, neopúšťaj ma... nie... prosím, nieeee... hlavu zaboril do jej hrude.

Už nebolo počuť tlkot jej srdca. Nepočul nič. Len svoje vlastné vzlyky. Necítil žiadnyUž nebolo počuť tlkot jej srdca. Nepočul nič. Len svoje vlastné vzlyky. Necítil žiadny
jej pohyb. Len vlastné slzy.jej pohyb. Len vlastné slzy.

,,Esteeer... Majstrom vytiekla jedna osamelá slza. Zato Arlan stále plakal. Nevedel to,,Esteeer... Majstrom vytiekla jedna osamelá slza. Zato Arlan stále plakal. Nevedel to
zastaviť. Ani nechcel. Za toto sa Eressiel pomstí! To si prísahal! O chvíľu prišla zastaviť. Ani nechcel. Za toto sa Eressiel pomstí! To si prísahal! O chvíľu prišla 
liečiteľka avšetkých od nej odohnala.liečiteľka avšetkých od nej odohnala.

,,Odstúpte od nej a urobte mi miesto! Všetci ustúpili. S Rumosis sa radšej ,,Odstúpte od nej a urobte mi miesto! Všetci ustúpili. S Rumosis sa radšej 
nikto neškriepi. Z tohto boja by určite vyšli ako porazení. Mávla nad ňou rukou.nikto neškriepi. Z tohto boja by určite vyšli ako porazení. Mávla nad ňou rukou.

,,Bude v poriadku? opýtal sa vystrašene Arlan. Stále mu tečú po tvári slzy.,,Bude v poriadku? opýtal sa vystrašene Arlan. Stále mu tečú po tvári slzy.

,,Isteže. Jej zranenie je vážne, ale nie je to niečo, s čím by som si neporadila...,,Isteže. Jej zranenie je vážne, ale nie je to niečo, s čím by som si neporadila...

Neisto na ňu pozrel a priamo zreval: ,,Ale veď nedýcha! Srdce jej nebije!&quot; ZačalNeisto na ňu pozrel a priamo zreval: ,,Ale veď nedýcha! Srdce jej nebije!&quot; Začal
chodiť dokola a ťahal sa za vlasy. ,,Bije! Len vy ste asi hluchý!&quot;chodiť dokola a ťahal sa za vlasy. ,,Bije! Len vy ste asi hluchý!&quot;

Eressiel sa premiestnila na lúku. Esterino kúzlo ju zachránilo. Ester tak učinila Eressiel sa premiestnila na lúku. Esterino kúzlo ju zachránilo. Ester tak učinila 
napriek tomu, že mala právo myslieť si, že ich Eressiel zradila. Eressiel sa usmiala. napriek tomu, že mala právo myslieť si, že ich Eressiel zradila. Eressiel sa usmiala. 
Uvedomovala si šľachetnosť Ester. Je obetavá, dôverčivá a neraz riskuje! A preto ju Uvedomovala si šľachetnosť Ester. Je obetavá, dôverčivá a neraz riskuje! A preto ju 
má Eressiel rada. Pokrútila hlavou a vydala sa do neznáma.má Eressiel rada. Pokrútila hlavou a vydala sa do neznáma.

Ester sa po niekoľkých dňoch zotavila. Nemohla však uveriť, že ju Eressiel zradila. Ester sa po niekoľkých dňoch zotavila. Nemohla však uveriť, že ju Eressiel zradila. 
Boli predsa ako sestry! Teda aspoň si to myslela. Brala ju vôbec ako sestru alebo sa s Boli predsa ako sestry! Teda aspoň si to myslela. Brala ju vôbec ako sestru alebo sa s 
ňou iba hrala? Predstierala ich priateľstvo? Pozná ju vôbec? Alebo ju k tomu zvlášt-ňou iba hrala? Predstierala ich priateľstvo? Pozná ju vôbec? Alebo ju k tomu zvlášt-
nemu správaniu niekto prinútil? Je možné, že to nerobí z vlastnej vôle? Ale ako sa nemu správaniu niekto prinútil? Je možné, že to nerobí z vlastnej vôle? Ale ako sa 
potom dozvedeli o tom, čo jej povedal riaditeľ? Povedal to iba jej!potom dozvedeli o tom, čo jej povedal riaditeľ? Povedal to iba jej!

Alebo... Jej myšlienkové pochody zničil Soren, ktorý ju dobehol. Bol zadýchaný,Alebo... Jej myšlienkové pochody zničil Soren, ktorý ju dobehol. Bol zadýchaný,
takže ju naháňal už dlhšiu dobu.takže ju naháňal už dlhšiu dobu.

Avalonská akadémia mágieAvalonská akadémia mágie
part 2part 2
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Zhlboka sa nadýchol: ,,Kde si bola? Vieš, koľko ťa už hľadám?! zdvihol obočie.Zhlboka sa nadýchol: ,,Kde si bola? Vieš, koľko ťa už hľadám?! zdvihol obočie.

,,A prečo si ma hľadal?,,A prečo si ma hľadal?

,,Chcel som sa ťa spýtať, čo si myslíš o tom s Eressiel, povzdychol si.,,Chcel som sa ťa spýtať, čo si myslíš o tom s Eressiel, povzdychol si.

,,Neviem. Naozaj neviem, čo si o tom mám myslieť, povedala zúfalo.,,Neviem. Naozaj neviem, čo si o tom mám myslieť, povedala zúfalo.

Soren prikývol: ,,Nesedí mi to k nej. Vždy bola milá, tichšia, priateľská, každémuSoren prikývol: ,,Nesedí mi to k nej. Vždy bola milá, tichšia, priateľská, každému
pomáhala... nebola veľmi vtipná, ale komu to prekážalo?pomáhala... nebola veľmi vtipná, ale komu to prekážalo?

Smutne sa usmial: ,,Nikdy by som si nepomyslel, že sa k zradcom pripojí práve ona.Smutne sa usmial: ,,Nikdy by som si nepomyslel, že sa k zradcom pripojí práve ona.

Pokrútila hlavou: ,,Ani ja! Povzdychla si.Pokrútila hlavou: ,,Ani ja! Povzdychla si.

Soren pozeral na stenu pred ňou. ,,Nájdem ju... povedala z ničoho nič Ester.Soren pozeral na stenu pred ňou. ,,Nájdem ju... povedala z ničoho nič Ester.

Soren prekvapene zdvihol zrak: ,,Prečo?Soren prekvapene zdvihol zrak: ,,Prečo?

,,Chcem vedieť, či ma mala rada alebo to bola iba hra. Niekto ju musí nájsť a priviesť,,Chcem vedieť, či ma mala rada alebo to bola iba hra. Niekto ju musí nájsť a priviesť
k rozumu.k rozumu.

,,Pôjdem s tebou. Niekto na teba musí dávať pozor!!!,,Pôjdem s tebou. Niekto na teba musí dávať pozor!!!

Hravo ju šťuchne do ramena. ,,Kedy vyrazíme?Hravo ju šťuchne do ramena. ,,Kedy vyrazíme?

,,Najlepšie by bolo hneď zajtra ráno, pohotovo navrhla.,,Najlepšie by bolo hneď zajtra ráno, pohotovo navrhla.

,,Vďaka, že ideš so mnou, silno ho objala a rozcuchala mu vlasy. Vie, že to ho vždy ,,Vďaka, že ideš so mnou, silno ho objala a rozcuchala mu vlasy. Vie, že to ho vždy 
naštve.naštve.

Ráno Soren čakal s Elenillom na Ester pri bráne. Nevedel, ako sa to Elenillo dozvedel,Ráno Soren čakal s Elenillom na Ester pri bráne. Nevedel, ako sa to Elenillo dozvedel,
ale chce sa vydať na cestu s nimi. Nevedel mu to vyhovoriť. Zobral ho so sebou. Je ale chce sa vydať na cestu s nimi. Nevedel mu to vyhovoriť. Zobral ho so sebou. Je 
zvedavý, čo na to povie Ester. Možno bude rada, možno bude naštvaná alebo to zvedavý, čo na to povie Ester. Možno bude rada, možno bude naštvaná alebo to 
vôbec nebude riešiť. Kto vie, čo z toho si vyberie?! Sedeli na múriku a pohupovali vôbec nebude riešiť. Kto vie, čo z toho si vyberie?! Sedeli na múriku a pohupovali 
nohami. Všetko potrebné mali zbalené a zmenšené v ruksaku. Ester prišla neskôr, no nohami. Všetko potrebné mali zbalené a zmenšené v ruksaku. Ester prišla neskôr, no 
aj s Majstrom elixírov. Zbledli. Prišli im na to? Zakážu im to? Pozreli na Ester, no tá sa aj s Majstrom elixírov. Zbledli. Prišli im na to? Zakážu im to? Pozreli na Ester, no tá sa 
usmievala: ,,Majster pôjde s nami!usmievala: ,,Majster pôjde s nami!

Vyvalia oči. Raz pozreli na Ester, raz na majstra. ,,Poďme, kým na to neprídu, Vyvalia oči. Raz pozreli na Ester, raz na majstra. ,,Poďme, kým na to neprídu, 
popohnal ich majster.popohnal ich majster.
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Zobrali si ruksaky a opustili akadémiu. Obzreli sa a ešte raz si ju poriadne pozreli.Zobrali si ruksaky a opustili akadémiu. Obzreli sa a ešte raz si ju poriadne pozreli.
Obrovský kamenný hrad sa týčil do výšky. Na prvý pohľad vyzerá strašidelne, pusto Obrovský kamenný hrad sa týčil do výšky. Na prvý pohľad vyzerá strašidelne, pusto 
a mnohých by určite jeho vzhľad odrádzal, no pre nich je to domov. Odtrhli od neho a mnohých by určite jeho vzhľad odrádzal, no pre nich je to domov. Odtrhli od neho 
pohľad a vydali sa hľadať svoju bývalú priateľku a žiačku.pohľad a vydali sa hľadať svoju bývalú priateľku a žiačku.

Premiestnili sa na čistinku.,, Ako ju nájdeme?Premiestnili sa na čistinku.,, Ako ju nájdeme?

Začnú kráčať neznámo kam. Profesor sa zamyslí: ,,Mohli by sme pomocou mágieZačnú kráčať neznámo kam. Profesor sa zamyslí: ,,Mohli by sme pomocou mágie
vytvoriť... no ako tomu Ignarusovia hovoria? Kompas? No jednoducho namiesto vytvoriť... no ako tomu Ignarusovia hovoria? Kompas? No jednoducho namiesto 
svetových strán by nám ukazoval smer, akým sa vydala!svetových strán by nám ukazoval smer, akým sa vydala!

S uznaním na neho pozreli: ,,Dobrý nápad, majster. Usmial sa.S uznaním na neho pozreli: ,,Dobrý nápad, majster. Usmial sa.

,,Hovorte mi Sailon a tykajte mi! Teraz nie sme na škole.,,Hovorte mi Sailon a tykajte mi! Teraz nie sme na škole.

Šokovaní ostali stáť. Rýchlo sa však spamätali.Šokovaní ostali stáť. Rýchlo sa však spamätali.

,,Isteže majst... teda Sailone,” povedala Ester a začervenala sa. Sailon sa na ňu osl-,,Isteže majst... teda Sailone,” povedala Ester a začervenala sa. Sailon sa na ňu osl-
nivo usmial. Z toho úsmevu sa jej podlomili kolená. Sklonila hlavu a zamerala sa na nivo usmial. Z toho úsmevu sa jej podlomili kolená. Sklonila hlavu a zamerala sa na 
svoje topánky.svoje topánky.

,,A ako to chcete urobiť?,,A ako to chcete urobiť?

,,Je to v celku jednoduché. Stačí na ľubovoľný predmet uvaliť kliatbu pomocou,,Je to v celku jednoduché. Stačí na ľubovoľný predmet uvaliť kliatbu pomocou
zaklínadla. Pokiaľ pôjdeme správnym smerom, predmet sa rozžiari. Čím bližšie sme, zaklínadla. Pokiaľ pôjdeme správnym smerom, predmet sa rozžiari. Čím bližšie sme, 
tým je žiara silnejšia,” vysvetlil im. Zaujato ho počúvali. O tomto sa určite v akadémii tým je žiara silnejšia,” vysvetlil im. Zaujato ho počúvali. O tomto sa určite v akadémii 
neučili!neučili!

,,Dobre. Dajte mi nejaký predmet. Najlepšie by bolo niečo malé.”,,Dobre. Dajte mi nejaký predmet. Najlepšie by bolo niečo malé.”

Začali sa prehrabávať v ruksakoch. Soren nakoniec vybral vreckové hodinky.Začali sa prehrabávať v ruksakoch. Soren nakoniec vybral vreckové hodinky.

,,Ani som nevedel, že som ich pribalil,” zasmial sa a podal ich majstrovi, ktorému ,,Ani som nevedel, že som ich pribalil,” zasmial sa a podal ich majstrovi, ktorému 
zabudli opäť tykať. Na to si budú zvykať ešte dlho.zabudli opäť tykať. Na to si budú zvykať ešte dlho.

Sailon si prevzal hodinky: ,,Budú ideálne!” Položil si ich do dlane a zakryl druhou. Sailon si prevzal hodinky: ,,Budú ideálne!” Položil si ich do dlane a zakryl druhou. 
,,Quem inveniet eam!”povedal. Z rúk mu začala stúpať žiara. Bola čím ďalej tým ,,Quem inveniet eam!”povedal. Z rúk mu začala stúpať žiara. Bola čím ďalej tým 
silnejšia. Privreli oči. Keď žiara ustúpila, Sailon hodinky odkryl. Vyzerali oveľa silnejšia. Privreli oči. Keď žiara ustúpila, Sailon hodinky odkryl. Vyzerali oveľa 
krajšie a bolo z nich cítiť silnú mágiu. Sailon sa pootáčal okolo svojej osi. Predmet krajšie a bolo z nich cítiť silnú mágiu. Sailon sa pootáčal okolo svojej osi. Predmet 
intenzívne zažiaril.intenzívne zažiaril.

,,Takže ideme na západ,” prikývli všetci a vydali sa na zdĺhavú a nebezpečnú cestu,,Takže ideme na západ,” prikývli všetci a vydali sa na zdĺhavú a nebezpečnú cestu
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Prvé tri týždne boli náročné. Hoci mali za sebou výcvik na takúto situáciu, ale učiť saPrvé tri týždne boli náročné. Hoci mali za sebou výcvik na takúto situáciu, ale učiť sa
o tom a skutočne to zažívať je predsa niečo iné. Každým dňom však strácali nádej. o tom a skutočne to zažívať je predsa niečo iné. Každým dňom však strácali nádej. 
Nájdu ju? Čo potom urobia? Prehovoria ju alebo ju budú musieť vydať Nájdu ju? Čo potom urobia? Prehovoria ju alebo ju budú musieť vydať 
spravodlivosti? Dokázali by ju vydať? Keďže nie je zima, spali pod holým nebom a spravodlivosti? Dokázali by ju vydať? Keďže nie je zima, spali pod holým nebom a 
nikomu to neprekážalo. Pozorovali hviezdy a užívali si čerstvý vzduch.nikomu to neprekážalo. Pozorovali hviezdy a užívali si čerstvý vzduch.

Ráno vstávali za svitania. Najedli sa a pokračovali. ,,Myslíš si, že ju nájdeme?”Ráno vstávali za svitania. Najedli sa a pokračovali. ,,Myslíš si, že ju nájdeme?”
obrátila sa s otázkou na svojho majstra Ester.obrátila sa s otázkou na svojho majstra Ester.

,,Áno, myslím si to. Každým dňom sme bližšie,&quot; presvedčivo pokýval hlavou. ,,Áno, myslím si to. Každým dňom sme bližšie,&quot; presvedčivo pokýval hlavou. 
Keď toKeď to
povedal on, bude to tak! Verí mu. Odkedy spolu začali cestovať, majú k sebe oveľa povedal on, bude to tak! Verí mu. Odkedy spolu začali cestovať, majú k sebe oveľa 
bližšie.bližšie.

,,Inak nemyslíte si, že máme šťastie, keď sme ešte nenarazili na Temných rytierov?”,,Inak nemyslíte si, že máme šťastie, keď sme ešte nenarazili na Temných rytierov?”
nečakane podotkol Elenillo. ,,Áno, to sme mali. Raz na nich však narazíme.”nečakane podotkol Elenillo. ,,Áno, to sme mali. Raz na nich však narazíme.”

,, Dúfam, že sa to nestane!” otriasol sa.,, Dúfam, že sa to nestane!” otriasol sa.

Nasledujúci deň sa dostali do Hadieho lesa. Les bol temný a strašidelný. Aj cez deň vNasledujúci deň sa dostali do Hadieho lesa. Les bol temný a strašidelný. Aj cez deň v
ňom bola tma a chladno. Nemali z neho dobrý pocit. Vyžarovala z neho príliš temná ňom bola tma a chladno. Nemali z neho dobrý pocit. Vyžarovala z neho príliš temná 
mágia.mágia.

,,Sailone? Prečo išla tadiaľto? Je to tu strašidelné,” zašepkala Ester.,,Sailone? Prečo išla tadiaľto? Je to tu strašidelné,” zašepkala Ester.

,,Neviem. Musela mať na to dobrý dôvod. Aj keď neviem, aký.”,,Neviem. Musela mať na to dobrý dôvod. Aj keď neviem, aký.”

,, Prečo to urobila? Aký mala dôvod?!”,, Prečo to urobila? Aký mala dôvod?!”

,, Neviem. Nepoznám odpovede na tieto otázky. Nie som si istý, či ich pozná niekto,, Neviem. Nepoznám odpovede na tieto otázky. Nie som si istý, či ich pozná niekto
iný okrem nej samotnej.”iný okrem nej samotnej.”

Povzdychla si: ,,Nerozumiem tomu.”Povzdychla si: ,,Nerozumiem tomu.”

,,Čomu konkrétne?”,,Čomu konkrétne?”

,, Prečo to urobila? Aký mala dôvod? Celý čas iba všetko predstierala? Sme pre ňu,, Prečo to urobila? Aký mala dôvod? Celý čas iba všetko predstierala? Sme pre ňu
vlastne priatelia? Ako sa mohla pridať k nim? Je to naša chyba? Urobili sme jej vlastne priatelia? Ako sa mohla pridať k nim? Je to naša chyba? Urobili sme jej 
niečo?”niečo?”

Majster krúti hlavou: ,,Nie je to naša chyba. Sama si to vybrala. Sama si určila, naMajster krúti hlavou: ,,Nie je to naša chyba. Sama si to vybrala. Sama si určila, na
ktorej strane chce stáť. My ju nemôžeme nútiť byť s nami, ale môžeme jej dokázať, že ktorej strane chce stáť. My ju nemôžeme nútiť byť s nami, ale môžeme jej dokázať, že 
je to lepšie. Viac urobiť nemôžeme.“je to lepšie. Viac urobiť nemôžeme.“
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Pozrel jej do očí: ,,Nedávaj si to za vinu, dobre?” Z očí jej začali tiecť slzy.Pozrel jej do očí: ,,Nedávaj si to za vinu, dobre?” Z očí jej začali tiecť slzy.

,,Ako nám to mohla urobiť?&quot; Sailon si ju pritiahol a objal ju. Snažil sa ju utíšiť.,,Ako nám to mohla urobiť?&quot; Sailon si ju pritiahol a objal ju. Snažil sa ju utíšiť.

Rozplakala sa mu na rameno: ,,Môže to byť kvôli mne? Určite som nebola dobráRozplakala sa mu na rameno: ,,Môže to byť kvôli mne? Určite som nebola dobrá
priateľka...”priateľka...”

Soren jej položí ruku na rameno: ,,Nie...nie je to tvoja chyba. Bola si úžasná priateľkaSoren jej položí ruku na rameno: ,,Nie...nie je to tvoja chyba. Bola si úžasná priateľka
a nikdy si nemysli opak. Však si s ňou išla z problému do problému. Jeden bol horší a nikdy si nemysli opak. Však si s ňou išla z problému do problému. Jeden bol horší 
ako druhý!”ako druhý!”

Mierne sa usmiala. ,,Pamätáš sa, ako ste išli do lesa naučiť sa svoju druhú podobu?Mierne sa usmiala. ,,Pamätáš sa, ako ste išli do lesa naučiť sa svoju druhú podobu?
Spomínam si, ako ste odtiaľ šprintovali ako o život. Za vami asi polovica obyvateľov Spomínam si, ako ste odtiaľ šprintovali ako o život. Za vami asi polovica obyvateľov 
lesa.”lesa.”

Zasmiala sa. ,,Zažili sme toho spolu veľa. Musíme ju čo najskôr nájsť,”postavila sa a Zasmiala sa. ,,Zažili sme toho spolu veľa. Musíme ju čo najskôr nájsť,”postavila sa a 
pomohla aj majstrovi. Za nimi bolo počuť praskanie konárov. Otočili sa. Vybehli na pomohla aj majstrovi. Za nimi bolo počuť praskanie konárov. Otočili sa. Vybehli na 
nich Temní rytieri.nich Temní rytieri.

,,Musel si to zakríknuť?&quot; vykríkla Ester. Rytieri vytiahli meče. Sailon dal svojej,,Musel si to zakríknuť?&quot; vykríkla Ester. Rytieri vytiahli meče. Sailon dal svojej
málopočetnej skupine príkaz na sebaobranu. Hoci boli v menšine, to neznamenalo, málopočetnej skupine príkaz na sebaobranu. Hoci boli v menšine, to neznamenalo, 
že musia zákonite prehrať. Menej znamená niekedy viac. Dúfali, že to bude tak aj že musia zákonite prehrať. Menej znamená niekedy viac. Dúfali, že to bude tak aj 
teraz. Tasili meče a začali bojovať.teraz. Tasili meče a začali bojovať.

Sailon bojoval vynikajúco. Útoky boli zvládnuté s eleganciou a vražednou pres-Sailon bojoval vynikajúco. Útoky boli zvládnuté s eleganciou a vražednou pres-
nosťou. Jeho útoky sú vždy rýchle a účinné. Sorenove útoky neboli predvedené až s nosťou. Jeho útoky sú vždy rýchle a účinné. Sorenove útoky neboli predvedené až s 
takou eleganciou, no sú rovnako účinné. Elenillo dával do útoku priveľa sily. Už teraz takou eleganciou, no sú rovnako účinné. Elenillo dával do útoku priveľa sily. Už teraz 
je unavený, preto sa viacej uhýba ako bojuje. Esterine útoky naopak neboli také sil-je unavený, preto sa viacej uhýba ako bojuje. Esterine útoky naopak neboli také sil-
né. Preto sa sústredila na to, aby protivníka, čo najrýchlejšie zabila. Snažila sa mieriť né. Preto sa sústredila na to, aby protivníka, čo najrýchlejšie zabila. Snažila sa mieriť 
na srdce alebo krk. Napokon dokázali, že aj v menšine je sila. Polovica rytierov pad-na srdce alebo krk. Napokon dokázali, že aj v menšine je sila. Polovica rytierov pad-
la. Sailon ešte stále bojoval s dvoma. Prvý sa naňho vrhol mečom. Uhol sa a podko-la. Sailon ešte stále bojoval s dvoma. Prvý sa naňho vrhol mečom. Uhol sa a podko-
pol mu nohy. Rýchlo potom odrazil útok druhého. Odrážal jeho útoky rýchlo a efek-pol mu nohy. Rýchlo potom odrazil útok druhého. Odrážal jeho útoky rýchlo a efek-
tívne. Vyrútil sa naňho znova ten prvý. Zohol sa. Navzájom si odsekli hlavy. Musel tívne. Vyrútil sa naňho znova ten prvý. Zohol sa. Navzájom si odsekli hlavy. Musel 
uznať, že toto sa im podarilo. Nemohol sa však zamýšľať dlho. Zaútočil na neho ďalší. uznať, že toto sa im podarilo. Nemohol sa však zamýšľať dlho. Zaútočil na neho ďalší. 
Kým odrážal útoky, očkom si všímal ostatných.Kým odrážal útoky, očkom si všímal ostatných.

Boli už unavení. Nevie, ako dlho to ešte vydržia. Držia sa však výborne. Sú toBoli už unavení. Nevie, ako dlho to ešte vydržia. Držia sa však výborne. Sú to
vynikajúci strážcovia. Je hrdý na to, že ich mohol učiť. Je šťastný, že ich mohol vynikajúci strážcovia. Je hrdý na to, že ich mohol učiť. Je šťastný, že ich mohol 
spoznať.spoznať.
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Odrážali útoky a navzájom si kryli chrbty. Verili si a jeden za druhého by položili Odrážali útoky a navzájom si kryli chrbty. Verili si a jeden za druhého by položili 
život. Bolo to vidieť na prvý pohľad. Boli zohraní ako hudobníci v orchestri. Ester sa život. Bolo to vidieť na prvý pohľad. Boli zohraní ako hudobníci v orchestri. Ester sa 
zohla a Elenillo dotyčnému rytierovi odsekol hlavu. Soren medzitým zabil toho, čo zohla a Elenillo dotyčnému rytierovi odsekol hlavu. Soren medzitým zabil toho, čo 
útočil na Elenilla. Ich štýl boja nebol ešte dokonalý, ale od dokonalosti nemal útočil na Elenilla. Ich štýl boja nebol ešte dokonalý, ale od dokonalosti nemal 
ďaleko. O istý čas ich už nikto neporazí!!! Výsledok boja to potvrdil - všetci až naďaleko. O istý čas ich už nikto neporazí!!! Výsledok boja to potvrdil - všetci až na
 jedného boli mŕtvi. Chceli ho vypočuť a zistiť informácie. jedného boli mŕtvi. Chceli ho vypočuť a zistiť informácie.

Sailon mu k hrdlu priložil meč. ,,Ako ste náš našli?” spýtal sa.Sailon mu k hrdlu priložil meč. ,,Ako ste náš našli?” spýtal sa.

Hlas mal bez štipky emócie. Oči chladné, postoj vyrovnaný. Rytier sa na neho pozrel.Hlas mal bez štipky emócie. Oči chladné, postoj vyrovnaný. Rytier sa na neho pozrel.
Oči krvavej farby naňho hľadeli z tváre plnej desu.Oči krvavej farby naňho hľadeli z tváre plnej desu.

Vyceril naňho žlté zuby. ,,To by si rád vedel, čo?” prehovoril chrapľavým hlasom.Vyceril naňho žlté zuby. ,,To by si rád vedel, čo?” prehovoril chrapľavým hlasom.

Z úst mu zapáchalo. ,,Odpovedz na moju otázku!”pýtal sa Sailon stále Z úst mu zapáchalo. ,,Odpovedz na moju otázku!”pýtal sa Sailon stále 
pokojne, no z jeho hlasu bolo počuť jasný rozkaz.pokojne, no z jeho hlasu bolo počuť jasný rozkaz.

,,Nebudem odpovedať niekomu ako si ty. Ty... “odpľul si a uškľabil sa. Sailon mečom,,Nebudem odpovedať niekomu ako si ty. Ty... “odpľul si a uškľabil sa. Sailon mečom
viacej zatlačil. ,,Váž svoje slová! Odpovedaj, lebo ťa na mieste zabijem,” povedal skrz viacej zatlačil. ,,Váž svoje slová! Odpovedaj, lebo ťa na mieste zabijem,” povedal skrz 
zuby.zuby.

Zamračil sa, no nakoniec neochotne odpovedal: ,,Nehľadali sme vás. Narazili sme naZamračil sa, no nakoniec neochotne odpovedal: ,,Nehľadali sme vás. Narazili sme na
vás náhodou!”vás náhodou!”

Sailon si ho podozrievavo premeral, no prikývol. Škoda, že tu nemá svoje elixíry.Sailon si ho podozrievavo premeral, no prikývol. Škoda, že tu nemá svoje elixíry.
Dostal by to z neho oveľa rýchlejšie. Mohol použiť aj mágiu, no nechal si to ako Dostal by to z neho oveľa rýchlejšie. Mohol použiť aj mágiu, no nechal si to ako 
krajnú možnosť.krajnú možnosť.

,,Čo ste tu hľadali?” zavrčal. Nebol z tej otázky zrejme nadšený.,,Čo ste tu hľadali?” zavrčal. Nebol z tej otázky zrejme nadšený.

,,Hľadali sme tu kameň. Podľa všetkého by mal zaručovať nesmrteľnosť.”,,Hľadali sme tu kameň. Podľa všetkého by mal zaručovať nesmrteľnosť.”

Zdvihol obočie. Kameň nesmrteľnosti? Keby ho Eressiel získala, bolo by to zlé.Zdvihol obočie. Kameň nesmrteľnosti? Keby ho Eressiel získala, bolo by to zlé.
Mohlo by to znamenať ich koniec.Mohlo by to znamenať ich koniec.

,,Čo všetko o ňom vieš?”,,Čo všetko o ňom vieš?”

,, Nie je toho veľa. Kameň by mal byť tyrkysovej farby. Mal by byť malý, no žiarivý,, Nie je toho veľa. Kameň by mal byť tyrkysovej farby. Mal by byť malý, no žiarivý
ako hviezdy. Viac o ňom neviem.”ako hviezdy. Viac o ňom neviem.”
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Neverili. ,,Našli ste ho?”Neverili. ,,Našli ste ho?”

Pokrútil hlavou: ,,Nie!!! Verte mi, nenašli!!!”Pokrútil hlavou: ,,Nie!!! Verte mi, nenašli!!!”

Sailon úľavne prikývol. Úprimne mu odľahlo.Sailon úľavne prikývol. Úprimne mu odľahlo.

,,Ester! Vyčaruj mu putá!&quot; Urobila, ako povedal. Toto zaklínadlo nie je náročné ,,Ester! Vyčaruj mu putá!&quot; Urobila, ako povedal. Toto zaklínadlo nie je náročné 
a vo vojne je praktické. K tomu nevyčerpáva veľa mágie. Zaklínadlo má za úlohu a vo vojne je praktické. K tomu nevyčerpáva veľa mágie. Zaklínadlo má za úlohu 
dotyčného spútať.dotyčného spútať.

Nemôže ísť od nich ďaleko ani im ublížiť.,, Ideš s nami!&quot; pomohol mu postaviť Nemôže ísť od nich ďaleko ani im ublížiť.,, Ideš s nami!&quot; pomohol mu postaviť 
sa Sailon a nevšímal si protesty. Vytiahol hodinky. Pozrel na ne a vydali sa ďalej na sa Sailon a nevšímal si protesty. Vytiahol hodinky. Pozrel na ne a vydali sa ďalej na 
cestu...cestu...

Pokračovanie nabudúce ...Pokračovanie nabudúce ...
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Syn SpartySyn Sparty
Narodil som sa do chudobnej rodiny v Grécku, konkrétne v Sparte. Môj otec je Narodil som sa do chudobnej rodiny v Grécku, konkrétne v Sparte. Môj otec je 

neznámy, ale matka hovorí, že je bravúrnym bojovníkom. Mama sa volá Kassandra. neznámy, ale matka hovorí, že je bravúrnym bojovníkom. Mama sa volá Kassandra. 
Moje meno je Atreus. Už odmalička som mal veľkú silu. Chlapci v mojom veku boli Moje meno je Atreus. Už odmalička som mal veľkú silu. Chlapci v mojom veku boli 
o  dosť slabší, nižší a  stále sa chceli len hrať. Mňa hry nezaujímali. Ja som chcel len o  dosť slabší, nižší a  stále sa chceli len hrať. Mňa hry nezaujímali. Ja som chcel len 
bojovať. bojovať. 

Jedného dňa všetkých chlapcov začali brať do svojich táborov. Určite to bolo Jedného dňa všetkých chlapcov začali brať do svojich táborov. Určite to bolo 
kvôli budovaniu vojska. Chlapci sa bránili, plakali, chceli ísť domov. Ja som sa skoro kvôli budovaniu vojska. Chlapci sa bránili, plakali, chceli ísť domov. Ja som sa skoro 
zbláznil od radosti. Toto bolo to, prečo som žil. Keď som zistil, že našim učiteľom bude zbláznil od radosti. Toto bolo to, prečo som žil. Keď som zistil, že našim učiteľom bude 
kráľ Leónidas I., skoro som omdlel. Od začiatku ma pozoroval a kútikom oka som na kráľ Leónidas I., skoro som omdlel. Od začiatku ma pozoroval a kútikom oka som na 
neho aj ja pozeral. Po pár týždňoch za mnou prišiel a opýtal sa na moje meno:neho aj ja pozeral. Po pár týždňoch za mnou prišiel a opýtal sa na moje meno:

„Chlapče ako, že ťa volajú?“ Spýtal sa hlasom hrubým ako rev titánov. „Atreus, „Chlapče ako, že ťa volajú?“ Spýtal sa hlasom hrubým ako rev titánov. „Atreus, 
pane.“ Odpovedal som s veľkou cťou k Leónidovi. Od tej doby som s nim každý deň pane.“ Odpovedal som s veľkou cťou k Leónidovi. Od tej doby som s nim každý deň 
trénoval. trénoval. 

Keď som bol už dospelý, nastal čas, na ktorý nás pripravovali celé roky. Vytvorilo Keď som bol už dospelý, nastal čas, na ktorý nás pripravovali celé roky. Vytvorilo 
sa vojsko a my už sme len netrpezlivo čakali kedy to vypukne. Bitke pri Termopylách, sa vojsko a my už sme len netrpezlivo čakali kedy to vypukne. Bitke pri Termopylách, 
sa nedalo povedať nie. Medzičasom sa zo mňa stal generál. Bol som až božsky silný sa nedalo povedať nie. Medzičasom sa zo mňa stal generál. Bol som až božsky silný 
a neporaziteľný. Keď nastal deň boja, stál som na čele s Leónidom. Môj oštep bol tak a neporaziteľný. Keď nastal deň boja, stál som na čele s Leónidom. Môj oštep bol tak 
ostrý, že by som ním rozsekal aj vzduch. Prišli sme na miesto boja a už v diaľke sme ostrý, že by som ním rozsekal aj vzduch. Prišli sme na miesto boja a už v diaľke sme 
videli tie perzské svine. Xerxes I., kráľ Perzie zreval:videli tie perzské svine. Xerxes I., kráľ Perzie zreval:

„Chlapče ako, že ťa volajú?“ Spýtal sa hlasom hrubým ako rev titánov. „Atreus, „Chlapče ako, že ťa volajú?“ Spýtal sa hlasom hrubým ako rev titánov. „Atreus, 
pane.“ Odpovedal som s veľkou cťou k Leónidovi. Od tej doby som s nim každý deň pane.“ Odpovedal som s veľkou cťou k Leónidovi. Od tej doby som s nim každý deň 
trénoval. trénoval. 

Keď som bol už dospelý, nastal čas, na ktorý nás pripravovali Keď som bol už dospelý, nastal čas, na ktorý nás pripravovali 
celé roky. Vytvorilo sa vojsko a my už sme len netrpezlivo celé roky. Vytvorilo sa vojsko a my už sme len netrpezlivo 
čakali kedy to vypukne. Bitke pri Termopylách, sa nedalo čakali kedy to vypukne. Bitke pri Termopylách, sa nedalo 
povedať nie. Medzičasom sa zo mňa stal generál. Bol povedať nie. Medzičasom sa zo mňa stal generál. Bol 
som až božsky silný a  neporaziteľný. Keď nastal deň som až božsky silný a  neporaziteľný. Keď nastal deň 
boja, stál som na čele s Leónidom. Môj oštep bol tak boja, stál som na čele s Leónidom. Môj oštep bol tak 
ostrý, že by som ním rozsekal aj vzduch. Prišli sme na ostrý, že by som ním rozsekal aj vzduch. Prišli sme na 
miesto boja a už v diaľke sme videli tie perzské svine. miesto boja a už v diaľke sme videli tie perzské svine. 
Xerxes I., kráľ Perzie zreval:Xerxes I., kráľ Perzie zreval:
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Po asi hodine som sa prebral. Neviem ako, neviem prečo, ale znova som žil. Zrazu Po asi hodine som sa prebral. Neviem ako, neviem prečo, ale znova som žil. Zrazu 
sa vedľa mňa objavil muž. Vysoký, statný v krásnej zbroji. Spočiatku som nevedel kto sa vedľa mňa objavil muž. Vysoký, statný v krásnej zbroji. Spočiatku som nevedel kto 
to je, no potom som ho spoznal. Oslovil ma pár vetami:to je, no potom som ho spoznal. Oslovil ma pár vetami:

 „Ahoj, syn môj. Som Ares, boh vojny a vraždenia. A tiež som tvoj otec.“ „Ahoj, syn môj. Som Ares, boh vojny a vraždenia. A tiež som tvoj otec.“

 Skoro som znova zomrel z toho šoku, pretože takúto informáciu som nečakal,  Skoro som znova zomrel z toho šoku, pretože takúto informáciu som nečakal, 
ani v tom najlepšom sne.ani v tom najlepšom sne.

 „Ahoj, poznám ťa, ale mama mi hovorila, že môj otec je neznámy.“ Ares na mňa  „Ahoj, poznám ťa, ale mama mi hovorila, že môj otec je neznámy.“ Ares na mňa 
pozrel s úsmevom: pozrel s úsmevom: 

„To preto, aby ťa ochránila.“ Skoro som sa zadusil. „Ochránila pred čím?“ Otec „To preto, aby ťa ochránila.“ Skoro som sa zadusil. „Ochránila pred čím?“ Otec 
ma zdvihol zo zeme. ma zdvihol zo zeme. 

„Keby si vedel, že si poloboh, nebolo by to dobré. Veľmi by si si veril a mohol by „Keby si vedel, že si poloboh, nebolo by to dobré. Veľmi by si si veril a mohol by 
si svoju silu zneužiť.“ Snažil som sa to všetko vstrebať a zároveň sa nezblázniť.si svoju silu zneužiť.“ Snažil som sa to všetko vstrebať a zároveň sa nezblázniť.

 „Dobre, rozumiem. Teraz musím, ale ísť za mamou.“  „Dobre, rozumiem. Teraz musím, ale ísť za mamou.“ 

„To nebude teraz možné. Predtým, ako som ťa našiel, som jej všetko povedal „To nebude teraz možné. Predtým, ako som ťa našiel, som jej všetko povedal 
a rozumie tomu. Stretneš sa s ňou, keď bude po všetkom.“ a rozumie tomu. Stretneš sa s ňou, keď bude po všetkom.“ 

Kopol som do mŕtvoly vedľa mňa. „Po čom, otec?“ Ares sa pozrel do hora. „Nie len Kopol som do mŕtvoly vedľa mňa. „Po čom, otec?“ Ares sa pozrel do hora. „Nie len 
ja, ale všetci bohovia potrebujú tvoju pomoc v boji proti Kronovi a ďalším titánom.“ ja, ale všetci bohovia potrebujú tvoju pomoc v boji proti Kronovi a ďalším titánom.“ 

„Rozumiem otče, poďme na to.“ „Rozumiem otče, poďme na to.“ 

Spoločne sme odišli na horu Olymp, domov bohov. Všetci ma vrúcne privítali. Spoločne sme odišli na horu Olymp, domov bohov. Všetci ma vrúcne privítali. 
Zeus ma potľapkal po chrbte so slovami: Zeus ma potľapkal po chrbte so slovami: 

„Vitaj, chlapče.“ Héra mi dala pusu na čelo. Na lavičke sedela krásna Afrodita „Vitaj, chlapče.“ Héra mi dala pusu na čelo. Na lavičke sedela krásna Afrodita 
a vedľa nej Aténa a Artemis. O chvíľu sa okolo mňa zhromaždili aj mužský bohovia. a vedľa nej Aténa a Artemis. O chvíľu sa okolo mňa zhromaždili aj mužský bohovia. 
Hefaistos, Hermes, Hélios a Eros sa na mňa uškrnuli. Poseidón na mňa skočil a zvalil Hefaistos, Hermes, Hélios a Eros sa na mňa uškrnuli. Poseidón na mňa skočil a zvalil 
ma na zem, vedľa mňa zabodol trojzubec:ma na zem, vedľa mňa zabodol trojzubec:

„To si nečakal, čo?“ So smiechom ma zdvihol zo zeme. „To si nečakal, čo?“ So smiechom ma zdvihol zo zeme. 

Ares, môj otec, mi pošepkal, že nemáme čas nazvyš a mám začať trénovať. Ukázal Ares, môj otec, mi pošepkal, že nemáme čas nazvyš a mám začať trénovať. Ukázal 
na Apolóna a povedal mi, že mám za ním ísť. Apolón mi podal luk a povedal, že na na Apolóna a povedal mi, že mám za ním ísť. Apolón mi podal luk a povedal, že na 
začiatok sa budem učiť strieľať z luku.začiatok sa budem učiť strieľať z luku.
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Síce mi to moc nešlo, ale keď som videl Afroditu, tak som sa začal viac snažiť. Síce mi to moc nešlo, ale keď som videl Afroditu, tak som sa začal viac snažiť. 
Zrazu som trafil všetky ciele. Keď som dostrieľal, podišla ku mne podala mi jablko Zrazu som trafil všetky ciele. Keď som dostrieľal, podišla ku mne podala mi jablko 
a dala mi pusu na líce. Celý som sa červenal a ona sa len chichotala. Po chvíli prišli a dala mi pusu na líce. Celý som sa červenal a ona sa len chichotala. Po chvíli prišli 
ďalší bohovia a začali ma učiť zase niečo iné. Na Olympe som strávil asi pár mesiacov. ďalší bohovia a začali ma učiť zase niečo iné. Na Olympe som strávil asi pár mesiacov. 
Boli to mesiace plné potu a  driny, ale stálo to za to. Otec bol na mňa neskutočne Boli to mesiace plné potu a  driny, ale stálo to za to. Otec bol na mňa neskutočne 
pyšný a navyše som si získal obdiv u ostatných bohov. Po asi týždni sme sa všetci zišli pyšný a navyše som si získal obdiv u ostatných bohov. Po asi týždni sme sa všetci zišli 
v obrovskej sieni. Dohadovalo sa, ako bude prebiehať boj s titánmi. Všetci vedeli, že v obrovskej sieni. Dohadovalo sa, ako bude prebiehať boj s titánmi. Všetci vedeli, že 
kto a kde bude a každý vedel, čo má robiť. Už stačilo len počkať na deň, kedy prídu tie kto a kde bude a každý vedel, čo má robiť. Už stačilo len počkať na deň, kedy prídu tie 
prastaré obludy. prastaré obludy. 

Ten deň nastal a  ja som sa už nevedel dočkať. Chystali sme sa vyraziť, keď Ten deň nastal a  ja som sa už nevedel dočkať. Chystali sme sa vyraziť, keď 
z nenazdajky obria ruka zhodila budovu vedľa mňa. Titáni vyliezli na Olymp a poriadne z nenazdajky obria ruka zhodila budovu vedľa mňa. Titáni vyliezli na Olymp a poriadne 
nás prekvapili. Boj sa začal. Všetci sa bili. Čo im sily stačili. Mojou úlohou bolo zabiť nás prekvapili. Boj sa začal. Všetci sa bili. Čo im sily stačili. Mojou úlohou bolo zabiť 
Kronosa vládcu titánov.Kronosa vládcu titánov.

Sám by som to nezvládol, a tak s pomocou Area a Poseidóna sme sa vydali nájsť Sám by som to nezvládol, a tak s pomocou Area a Poseidóna sme sa vydali nájsť 
toho netvora. O chvíľu som videl jeho odpornú tvár. Chytil ma za nohu a ja som mu toho netvora. O chvíľu som videl jeho odpornú tvár. Chytil ma za nohu a ja som mu 
odsekol prst. Zreval od bolesti. Môj otec mu skočil na chrbát a Poseidón na pravé odsekol prst. Zreval od bolesti. Môj otec mu skočil na chrbát a Poseidón na pravé 
rameno. Ja som mu šplhal po krku. Napadlo mi ublížiť mu z vnútra. A tam som mu rameno. Ja som mu šplhal po krku. Napadlo mi ublížiť mu z vnútra. A tam som mu 
vliezol do nosa. Začal som sekať. Nemalo to veľmi zmysel, tak som sa rozhodol nejakým vliezol do nosa. Začal som sekať. Nemalo to veľmi zmysel, tak som sa rozhodol nejakým 
spôsobom sa dostať k srdcu. Trvalo to chvíľku, ale nakoniec som sa tam dostal. Celé spôsobom sa dostať k srdcu. Trvalo to chvíľku, ale nakoniec som sa tam dostal. Celé 
som mu ho rozsekal a nakoniec prebodol. Vyskočil som von z jeho tela a titán začal som mu ho rozsekal a nakoniec prebodol. Vyskočil som von z jeho tela a titán začal 
padať. Bohovia ostatných titánov porazili a boj sa definitívne skončil. Konečne zomrel padať. Bohovia ostatných titánov porazili a boj sa definitívne skončil. Konečne zomrel 
najmocnejší titán Kronos a aj ostatní titáni, ktorí terorizovali Olymp. najmocnejší titán Kronos a aj ostatní titáni, ktorí terorizovali Olymp. 

Kronosova smrť najviac potešila Dia. Bol to jeho otec, ale nemali medzi sebou Kronosova smrť najviac potešila Dia. Bol to jeho otec, ale nemali medzi sebou 
ideálny vzťah. Kronos ho chcel zabiť, keď bol ešte malé nevinné batoľa. Nepodarilo ideálny vzťah. Kronos ho chcel zabiť, keď bol ešte malé nevinné batoľa. Nepodarilo 
sa mu to a  to ho veľmi nahnevalo. Zeus je konečne spokojný, že jeho otec titán je sa mu to a  to ho veľmi nahnevalo. Zeus je konečne spokojný, že jeho otec titán je 
mŕtvy. O jeho dušu sa postará Diov brat Hádes. Ten je pánom podsvetia. Rád by som mŕtvy. O jeho dušu sa postará Diov brat Hádes. Ten je pánom podsvetia. Rád by som 
sa s ním stretol, ale bohovia Olympu Háda nemajú veľmi v láske. Počul som, že má sa s ním stretol, ale bohovia Olympu Háda nemajú veľmi v láske. Počul som, že má 
peknú dcéru, tak možno niekedy navštívim podsvetie. Takže, aby som to uzavrel peknú dcéru, tak možno niekedy navštívim podsvetie. Takže, aby som to uzavrel 
zabitie titánov, konečne nastolí pokoj medzi bohmi. Som rád, že práve ja som bol pri zabitie titánov, konečne nastolí pokoj medzi bohmi. Som rád, že práve ja som bol pri 
ich páde. Bohovia mi poďakovali za pomoc a  povedali, že sa môžem vrátiť späť do ich páde. Bohovia mi poďakovali za pomoc a  povedali, že sa môžem vrátiť späť do 
Sparty. Samozrejme som sa mohol hocikedy vrátiť na Olymp.  Ešte nejaký čas som Sparty. Samozrejme som sa mohol hocikedy vrátiť na Olymp.  Ešte nejaký čas som 
ostal na Olympe. Páčilo sa mi tam, ale chýbala mi mama. ostal na Olympe. Páčilo sa mi tam, ale chýbala mi mama. 

Jedného dňa za mnou prišiel otec a  povedal mi, aby som sa, čo najrýchlejšie Jedného dňa za mnou prišiel otec a  povedal mi, aby som sa, čo najrýchlejšie 
odišiel späť do Sparty. Mama na tom nie je najlepšie a potrebuje moju pomoc. Bez odišiel späť do Sparty. Mama na tom nie je najlepšie a potrebuje moju pomoc. Bez 
váhania som opustil Olymp a upaľoval spať domov. Utekal som ako o závod.váhania som opustil Olymp a upaľoval spať domov. Utekal som ako o závod.  5858



Keď som sa konečne dostal pred náš dom, tak som otvoril  Keď som sa konečne dostal pred náš dom, tak som otvoril  
dvere  a mama začala plakať od radosti. Ležala na posteli a kašľala dvere  a mama začala plakať od radosti. Ležala na posteli a kašľala 
a trošku sa triasla. a trošku sa triasla. 

V tej chvíli, ako som ju uvidel, som ju objal a povedal jej, že V tej chvíli, ako som ju uvidel, som ju objal a povedal jej, že 
jej pomôžem a  nedovolím, aby takto zomrela. Som síce tvrdý jej pomôžem a  nedovolím, aby takto zomrela. Som síce tvrdý 
bojovník, ale pohľad na zomierajúcu matku ma veľmi bolel. Slzy bojovník, ale pohľad na zomierajúcu matku ma veľmi bolel. Slzy 
mi tiekli po líci a mama ma pomaly pohladila. Pošepkala, že všetko mi tiekli po líci a mama ma pomaly pohladila. Pošepkala, že všetko 
bude dobré a nemám sa strachovať. Pozrel som na ňu a nezmohol bude dobré a nemám sa strachovať. Pozrel som na ňu a nezmohol 
som sa na slovo, tak som jej dal pusu na líce...som sa na slovo, tak som jej dal pusu na líce...
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