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Čaute, všetci čitatelia, 

či už ste časopis našli na edupagi, strčil vám ho niekto do ruky, alebo vám ho prišlo 
ľúto, keď ležal pohodený na zemi. Valentín už je síce za nami, ale to nevadí. Aspoň 
teraz máte čas aj na nás, nielen na romantickú večeru. Každé obdobie so sebou 
prináša aj nejaké špecifické témy a Valentín nie je výnimkou. Kto by ale chcel čítať 
x strán len o láske? No možno by sa nejakí romantici v škole našli, ale tým vrelo 
odporúčam Sonety pre Lauru alebo Marínu. Isteže, aj v našom časopise sme sa o 
Valentín obtreli... ale tak trošku iným štýlom. A hlavne, máme tu kopec iných tém 
a verím teda, že na svoje si príde každý. Ak nie ste veľkí čitatelia, skúste časopis 
nezavrieť hneď po dočítaní tejto vety (ak ste to neurobili už pri tej predošlej) a 
prečítajte si aspoň niečo. Nie sú to siahodlhé eseje a ódy na ťažké filozofické otáz-
ky. Možno práve sudoku a krížovka sú ako stvorené pre vás, alebo len jednoduchá 
grafika s pár radami, ako správne prezentovať. Sme tu pre vás, bez vás je naša 
práca zbytočná. A ak patríte k jadru našich fanúšikov, máte na stole všetky čísla 
od 2018, tak potom viete, čo čakať. Ponorte sa do prvej vety a preplávajte celým 
časopisom, akoby to bol dlhý sen plný rozličných dobrodružstiev! Držím palce :D 
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OSPRAVEDLNENIE

Vo vydaní vianočného čísla Novohradska Newsletter bol na stranách 18 – 19 
zverejnený článok pod názvom „Behať či nebehať?“. Autorkou článku bola 
pani profesorka Horváthová, čo v závere príspevku nebolo uvedené. 
Pani profesorke Horváthovej sa redakcia Novohradska Newsletter za túto 
chybu ospravedlňuje. 
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ISTROPOLIS – (lat. Ister – Dunaj),  (lat.polis – mesto). Niektorí o tejto budove vedia
mnoho, niektorí nevedia takmer nič. Väčšina mladých ľudí vo veku od 18 - 25 rokov

zažila túto budovu minimálne ako priestor, kde sa odohrávali  povinné divadelné hry
pre základné školy. Pre tých, ktorí s touto budovou neprišli ani do takéhoto styku, sa

ponúka univerzálna charakteristika: monumentálne rozmery, mramorová fasáda
dodávajúca budove jej šedú farbu, či frontálna časť pripomínajúca veľké schody akoby

obrátené nabok. V prípade, že čitateľ zmätene vyvaľuje oči na text a zahŕňa autorku
výčitkami o nejasnosti, snáď mu pomôže toto – to veľké šedé vyľudnené na

Trnavskom mýte oproti Centrálu. Zhodneme sa, že za taký stav väčšinou nemôže
samotná budova, ale správa, ktorá ju spravuje. Spravovať od slovných spojení patrične

sa správať a opravovať. Je to však naozaj tak aj v tomto prípade? 

MESTO NA DUNAJI
Mária Masaryková

 Ešte dodám, nemôžeme v charakteristike opomenúť značnú kontroverziu, ktorú
odjakživa Istropolis vyvolával. Študentov GJH sme sa v prieskume spýtali, či sa im

Istropolis páči? 
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Okrem toho je predmetom novo-rozvírenej diskusie, natoľko intenzívnej, že jednak
vznikla petícia proti finálnemu rozhodnutiu, o ktorom tu ešte bude zmienka, a
jednak pohla aj redaktormi  Newslettra, ktorí rozhodli sa o tom napísať článok. 

Dosť rečí, pohnime sa k faktom. 

Komplex Istropolis niesol rôzne názvy – Dom odborov a techniky,
Dom Revolučného odborového hnutia (ROH) a zdobil od roku 1956

Trnavské mýto v Bratislave. Aj napriek tomu, že sa v skutočnosti
budoval až 25 rokov. Vznikol ako víťazný projekt v súťaži pre

architektov, ktorého autormi sú F. Konček, I. Skonček a Ľ. Titl. Ako
bolo spomenuté, od roku 1956 si prešiel niekoľkými zmenami ako

úprava exteriéru, rozširovanie sál určených pre kultúru a pod. Z tohto
dôvodu vznikol Istropolis, ako ho poznáme dnes, až v roku 1981, keď
zároveň vytlačil Berchtoldov palác. Komplex Istropolis pozostáva z
tzv. domu techniky, kultúrneho domu a výškovej administratívnej

budovy. Tá je však málo zobrazovaná a asociácie na kultúrnu
pamiatku/architektonickú kuriozitu ju akosi obchádzajú.  Vieme teda,
že kultúrna zložka tohto komplexu je iba jedna z troch. Napriek tomu
pred 20 rokmi bolo v Istropolise jedno z najmodernejších kín v meste,

kde prebiehal aj medzinárodný filmový festival. Fungovalo tam aj
muzikálové Teatro Gedur (v 2004 premenované na Teatro

Wustenrot, no od roku 2020 je zavreté pre koronavírus). Diali sa tam
predvolebné kortešačky, výpredaje textílií, výstavy. 26 rokov bol tiež

domovom  slávneho Radošinského naivného divadla, ale...

Tí odtiaľ v roku 2015 pre zlé klimatizačné podmienky odišli. Ak sa o nejakých
podmienkach vôbec dalo hovoriť, bol to iba prípad veľkej sály, kde sa hrajú

muzikály. Neviem, či ste v Istropolise strávili v posledných rokoch nejaký čas. Táto
budova, žiaľ, páchne zašlou slávou a značne plytvá priestorom. Otázka znie - bol
by tento objekt udržateľný? Matúš Vallo, primátor Bratislavy a architekt, si myslí,

že skôr nie. 
Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa síce najprv tváril,

že áno, no nakoniec pristúpil na podpísanie zmluvy so súčasným majiteľom
komplexu. 
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Aký je vzťah študentov k tejto skutočnosti, či už z alebo mimo pôdy GJH, sme
zachytili v malom prieskume na vzorke 40 študentov, ktorému venujeme

nasledujúce dvojstránky.  
 

⦁ Väčšina študentov (88%) sa v podstate  zaujíma o kultúru.
⦁ Viac ako polovica vníma, že architektúra je súčasťou kultúry a ovplyvňuje ich.

⦁ 87,5% opýtaných vie, čo je Istropolis.
 

Istropolis bol pôvodne štátnym majetkom – ako inak, hovoríme o socializme. Prešiel
rukami odborových organizácií a nakoniec sa stal súkromným majetkom. Momentálne

patrí developerskej firme Immocap a teraz ku gros článku – tá sa rozhodla tento
objekt zbúrať. Postaviť by sa tam mala vlastne dosť podobná budova, pri troche

optimizmu možno povedať, že tento plán pripomína rekonštrukciu pôvodnej budovy,
ibaže za 60 miliónov EUR. Vízia plánu je dostupná na ich stránke (tu:

https://immocap.sk/novy-istropolis). Nový Istropolis je nepochybne zaujímavý návrh.
Kolaborácia s divadelnou firmou, prísľub uchovania pôvodného materiálu (konkrétne
mramoru, ktorý bol privezený až z Kuby) a umeleckých diel by mohla byť nádejou na

nový zaujímavý objekt, ktorý by Trnavské mýto zvýraznil. Nový objekt by mal mať
„ekologický imidž“, priestory venované kultúre, ale aj komerčnej sfére. Záležať bude

teda hlavne na pomeroch týchto zložiek. Sú medzi nami študentami takí, ktorí novotu
na mieste Istropolisu vítajú, iní nie. Všetci sa však viac-menej zhodneme, že ďalšie

nákupné centrum tam nechceme a nikto ho tam nepotrebuje. 
 

Kauza
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NAŠI ŠTUDENTI TIEŽ POVEDALI...
Ako na teba vplýva skutočnosť, že táto budova už nebude medzi nami? 

„Je mi to dosť ľúto. Na jednej strane je pravda, že priestor pred Istropolisom
subjektívne nevnímam ako najvábnejší, na druhej strane si myslím, že je to skôr

otázka toho priestoru ako budovy samotnej. Keby sa namiesto búrania investovalo do
obnovy budovy a priestoru okolo nej, možno by bol výsledok hodnotnejší. Ako sa vraví,

krajčír radšej ušije nové šaty, než pláta staré. No nie vždy je to dobrá cesta: takto
zmizne kus architektonickej histórie Bratislavy a neverím veľmi tomu, že nový

developerský projekt ho vo svojej kultúrnej hodnote predčí.“ 
 

„Nijak, podľa mňa by sme skôr mohli investovať čas a peniaze do niečoho iného.
Napríklad prestavba hlavnej stanice alebo zachovanie budov v Starom Meste a tak

ďalej.“
„
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„Úplne minimálna nostalgia, pretože sme tam mali zopár
dobrých školských akcií, ale inak sa mi páči to, že takáto dosť

neestetická pamiatka komunizmu – ktorý mi teda
sympatický rozhodne nie je – bude nahradená niečím

moderným.“ 
 

„Úplne úprimne sa mi zvonka veľmi nepáči, takže ak sa 
pekne obnoví a bude naďalej spĺňať svoj kultúrny účel, tak

budem celkom rada.“ 
 

„Architektonické pamiatky mám celkom veľmi rád a mám k
nim vzťah, robil som o tejto téme dve práce na dejepisnú
olympiádu. Celkovo ma vždy rmúti, keď sa nejaká stará

budova ničí alebo mení na niečo moderné. Najviac mi asi leží
v bruchu zničenie Vydrice a Zuckermandlu. Avšak konkrétne

pri Istropolise mi vôbec nevadí, že ho zbúrajú. Po prvé, je z
doby, keď zbúrali polovicu historického centra BA. Po druhé,
je veľmi nepraktický, zastaralá technika a pod. Po tretie, ak to

teraz nezbúrajú, bude to 30 rokov hniť a potom to aj tak
zbúrajú, lebo každý teraz len kritizuje Immocap, každý kričí,
aby ho nezbúrali, ale nikto nenavrhuje iné riešenie, čo iné by

sa malo s Istropolisom robiť. A to jednoducho nie je
konštruktívna kritika, ak človek neprinesie protinávrh. A kým
to nie je konštruktívna kritika, tak pre mňa nemá význam a

ani pre Immocap.“
 

Ak čitateľa zaujíma architektúra a chcel by svoje základné poznatky rozšíriť,
dovolím si odporučiť Čierne diery a výborne spracovaný seriál dostupný v

archíve RTVS: Ikony. 
 

 Na záver už len malé poďakovanie všetkým, ktorí pomohli s vystavaním tohto
článku tým, že sa zapojili do prieskumu
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Končí sranda, 

 

 
tu ide o život !

 

 

prvá pomoc, 1. časť
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For some of us, the point in our lives has come where we are amidst the 
process of “making the biggest decision of this lifetime”. Or for some of you 
fellow readers, the time may come in a couple years of time. While the pros-
pect of university is exciting for some and stressful for others (or both at the 
same time, if you are anything like me), it takes its toll on our nerves, anxiety 
tendencies, sleep, workload and just about our lives as we know it. 

Your Holy Grail to Choosing a University

University has become this ticket to the 
modern day society and it seems like it 
is essential in this period of time. By this, 
I would not like to reinstate the notion 
that one cannot be successful without 
going to university - I myself know plen-
ty of people who have shown wonders 
through passion, effort, and a resilient 
attitude towards their work. However, 
being in high school, it is only natural that 
most of us will go onto further study in 
higher education and thus I find it imper-
ative, based on my own personal experi-
ence that I am going through as well. 

1. The very foremost and probably the most obvious step is to consider the 
academics. This simply means that you have to enjoy the course you pick and 
thus need to fully consider whether it offers what you need. Asking some more 
specific questions may aid you further in your quest.
• Which subjects do you actually enjoy?
• How important is work experience for you during the course of your 

study?
• Do you meet the requirements of the university?
• Does the course give you the option of an internship, international ex-

change semester, or any special added incentive?

Kushi Mittal
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Just asking some of these and know-
ing how important some of these are 
for you may help you narrow down 
from the wide range of options that 
exist and may help bring more cer-
tainty in your choice.

2. Look, you and I both know that 
university is about much more than 
studies. Though it is ultimately why 
you are going, considering how you 
feel about the campus is also quite 
crucial. You will be spending a lot of 
time there, and thus you need to know how you feel about the place and 
school spirit. It is worth considering whether or not you want to go into a 
modern setting with new buildings or get the old school academia feel. Or if 
you want to be amidst a busy campus or have a nice park where you can enjoy 
some quiet time. Is having a strong school spirit important to you? Is student 
satisfaction important to you? LOOK IT UP. You would be surprised at every-
thing you can find if you know what you are looking for.

3. As much as we all would like, we 
cannot just get any university we would 
like to pick. And the reason is simple - 
money. With Brexit, many dreams have 
been shattered (or less intensely said, 
modified). But I myself realized that I 
had closed myself in a bubble for all 
these years - just considering England 
or Scotland as viable university choic-
es. And that is so limiting with so many 
countries being available as well. Things 
to consider here are your current sit-
uation of finances and if there is any 
chance for student aid or scholarship 
opportunities.

Moreover, one thing some students 
often neglect is considering other non 
school related costs - the living, food, 
life in general. It is not worth much if 
finances limit you in not having a life at 
all. Which brings me to the next point….

4.…Location. Simply said, you need to be content with the place you are go-
ing to be living in. Often a sad reality is that students do not go to these cities 
before they decide to study there, which obviously makes it hard to choose. 
But consider talking to some students who already studied there, or live at the 
particular place and ask them. Do not be afraid to ask - after all it is a matter of 
the next years of your life and you do not want to make a decision that you will 
regret. Something to think about when considering the location is whether or 
not you want to be close to home and how often do you feel like visiting. Per-
haps, having old friends may be an important factor, so consider the proximity 
of your friends as well (this may not be a factor for everyone, but is important 
to many). Also consider the city - do you want to live in a bigger rushed city or 
a smaller slower paced place? It really depends on you as a person and just by 
considering these little things you can save yourself trouble in the future.
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5.Though university seems like a rite 
of passage, we go through it to bring us 
closer to our future careers. Thus, it is vi-
tal to see how the course translates into 
a career that you can imagine yourself 
working in. You need to see whether or 
not the course or university offers you 
incentives and programmes you may 
need for your field. When considering 
for example a business degree, does the 
university help you with gaining work 
experience, internships, or any real life 
application to the coursework? If not, 
you may want to reconsider your choice. 

6. And lastly, you are your own person. Though university is ultimately about 
education, you are a person with a set of qualities, habits, passions and life. 
Try to look beyond just the campus itself - does the surrounding have every-
thing you need to fit in and feel at ease? Are there sufficient places to have the 
nightlife you always imagined indulging yourself in? Can you keep doing your 
favorite sport somewhere nearby? Could you perhaps volunteer or join an art 
class, dance class or any other hobby you have? Who you are as a person and 
what you enjoy does not change and nor it should - I believe looking if your 
passions can still be viable through your university life is a fair consideration.

I believe these are the ultimate steps in 
finding the right university choice list for 
you. Some people may not consider these 
of importance and some might have a 
completely different holy grail. And to 
each their own. However, some of these 
are definitely some of the most important 
aspects each one of us should consider no 
matter how carefree a person you may be. 
Good luck!
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ZRKADLÁ DO DUSÍ GJH

Čo je toto za článok, pýtaš sa? Nuž, nová príloha nášho časopisu, venovaná poézii .

Poézia má krásny dar. Upokojuje. Pri čítaní veršov sa človek môže odpútať od svojich

problémov a vžiť sa do toho, čo číta. Hoci na našej škole prevládajú matematici, fyzici,

ekonómovia či medici, nájde sa tu i zopár zablúdených duší s talentom na vyl ievanie

svojich pocitov na papier.

V posledných rokoch sa v NN nedávalo veľa priestoru na uverejňovanie ich tvorby. Aj

preto by sme vám teraz radi predstavil i diela troch poetov z lavíc našej školy. Hltajte

očami...
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Bojovník klesol na kolená,

zistil , že nie je Atlasom, že nie je hrdina.

Psi uhnal i človeka.

Už viac nemôže, uštval i človeka.

Po páde musíš vstať,

vravieval i všetci.

Načo má ale vstávať,

ak je sám bojujúci?

Nebojí sa. Nie, to nie je strach.

To únava strašná je, smrtiaca.

Tá, čo dušu zhltá, zabíja,

z ľudí len škrupiny necháva.

Uštvaný bojovník ticho kľačí,

chcel by vstať, no niečo ho tlačí.

Možno len ruka pomocná by stačila,

ucho, čo by počúvalo, duša priateľa.

Zrazu to cítil , ruka na pleci,

no nie tá, čo ťaží, táto l ieči.

Ťažoba opadla, slzy vyhŕkl i .
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Král ik

Nezabíjajte ho

Splní vám želanie

Vypije vaše slzy

Premaľuje váš odraz

Zľahka zaspieva ušami

JURAJ MIKUS I B

Král ičie uši ukryté v košíku úprimných klamstiev

Zožral vlk čiapočku?

Anjel i vyšl i z módy

Babička ochranárka zvierat

Amor strieľa šípy do zrkadla

Princezná pozvala Smrtku na rande pri západe slnka

Horár doleštil pušku a vyšiel z lesa

Tik

Král ika žerie vlk kanibal

Tak

Tik

Srdce král ika bije bolesťou

Tak

Tik

Šialený král ik žerie vlka

Tak

Tik

Nový kráľ vlkov povstal

Tak

Král ičie hodiny utíchl i v šume trojkráľovej

poézie
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Vrah sobotňajšej záhaľky smutne zaspieval

a rozletel sa v lúčoch nedeľného rána

Kiežby sa vedro času nerozl ialo na plán plánov

Mŕtvi páni vyučujú jogu zajtrajšku

Sny básnikov nemajú čas na spánok

Človek našiel človeka.

Sú tam zamknuté za matným sklom,

čo časom, dlhým časom ešte väčšmi

zosivelo.

Knihy také staré, až ich chrbty zohl i sa pod

prachom

a už neprečíta nik, čie a aké je to skryté

dielo.

Kde tu možno rozpoznať písmená a iniciály,

no slová sa už dávno do obsahu vpil i .

Tam sa v svojom svete, pred tým naším

ukrýval i ,

nuž a tam sa napokon aj skryl i .

J

U

R

A

J

M

I

K

U

S

I

B

Kam si sa podel?

Kde ťa odfúkol vietor, kde ťa zaniesl i vlny?

Už ťa i Polárka stratila z dozoru.

Ty hrdo dívaš sa z paluby lode,

ako svet za tebou stráca sa z obzoru.

Zronené zo sveta, čo neverí už v ideály,

zronené z pier, čo úsmev nespoznal i ,

zronené zo života, čo nespomalí,

zronené zo smrti, čo sa smeje pri oltári.

Nevedia a nechcú sa s tým zmieriť,

že svet nie je jak vo veršoch na papieri,

kde za všetkým sú veľké idey a sny.

Tam, zamknutý v pol ici za matným sklom

ešte žije.

V l istoch kníh, naivných dychom poézie.
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Vrah sobotňajšej záhaľky smutne zaspieval

a rozletel sa v lúčoch nedeľného rána

Kiežby sa vedro času nerozl ialo na plán plánov

Mŕtvi páni vyučujú jogu zajtrajšku

Sny básnikov nemajú čas na spánok

Človek našiel človeka.
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čo časom, dlhým časom ešte väčšmi

zosivelo.

Knihy také staré, až ich chrbty zohl i sa pod

prachom

a už neprečíta nik, čie a aké je to skryté

dielo.

Kde tu možno rozpoznať písmená a iniciály,

no slová sa už dávno do obsahu vpil i .

Tam sa v svojom svete, pred tým naším

ukrýval i ,

nuž a tam sa napokon aj skryl i .
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Kam si sa podel?

Kde ťa odfúkol vietor, kde ťa zaniesl i vlny?

Už ťa i Polárka stratila z dozoru.

Ty hrdo dívaš sa z paluby lode,

ako svet za tebou stráca sa z obzoru.

Zronené zo sveta, čo neverí už v ideály,

zronené z pier, čo úsmev nespoznal i ,

zronené zo života, čo nespomalí,

zronené zo smrti, čo sa smeje pri oltári.

Nevedia a nechcú sa s tým zmieriť,

že svet nie je jak vo veršoch na papieri,

kde za všetkým sú veľké idey a sny.

Tam, zamknutý v pol ici za matným sklom

ešte žije.

V l istoch kníh, naivných dychom poézie.
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Pripravila Rebeca Tomagová
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Moc faktov – Hans Rosling 

Kniha má zaujímavý koncept. Obsahuje test s otázkami o stave tejto planéty, v ktorom 
väčšina ľudí neuspeje. Závery z tejto knihy sú v mnohom ohromujúce. Vďakabohu, 

pozitívne. 
Určená je pre všetkých. 

Umenie ticha – Pico Iyer 

Tenká kniha malých rozmerov, ktorá nám pripomína, prečo je dôležité sa zastaviť a 
počúvať ticho. 

Disrupt Yourself – Jay Samit 

Kniha je zameraná skôr na staršie publikum, obzvlášť pre tých z vás, ktorí veria tomu, že 
sa niečo nedá. A ešte aj pre tých, ktorých mimoriadne zaujíma podnikanie. 

Sila rozumu v bláznivej dobe – Ján Markoš 

Určené pre všetkých študentov, ktorí sa zaujímajú o vplyv médií na človeka a postupy 
kritického myslenia. 

Kúpeľný hosť – Hermann Hesse

A na koniec jedno odporúčanie na beletriu. Hermann Hesse v opäť malej a krátkej knihe 
píše o pocitoch kúpeľného hosťa s genialitou jemu vlastnou. Trochu vtipu, trochu filozo-
fických úvah. Jediné, komu by som to neodporúčala čítať, je niekto, kto sa práve snaží 
zo všetkých síl vidieť svet pozitívne. Inak je to literatúra, v ktorej sa nájde každý správny 

mizantrop. 

KNIŽNÉ TIPY
Mária Masaryková
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MeritinaMeritinaMeritina
záchrannázáchrannázáchranná akciaakciaakcia

30



31



32



33

Zoznamka GJH - ná najlepšia zoznamka na 
GJH

Farmár hľadá ženu! Síce nie práve najčistotnejší, ani metla mu nie je blízka, no práve 
preto hľadá ženu. Zvonka len jednoduchý farmár, no zvnútra vášnivý milovník. 
Povráva sa o ňom, že je to latentný asexuál, no teraz sa rozhodol všetkým neprajní-
kom vytrieť zrak (hnojom). Svoje samičky si vyberá výhradne na hudobnom vkuse 
a už nejednu cicu poslal k vode na základe absencie sluchu. K dnešnému hudob-
nému vkusu žien sa vyjadril nekompromisne: „Nemôžeš počúvať americký a slov-
enský rap zároveň. To sa nedá proste – úplne iná kvalita. To je, ako keby si raz na-
trieš chleba Ramou a raz maslom a necítiš rozdiel.“ Takže ak si ochotná dostávať 
zjeby za svoje hudobné preferencie, rozhodne sa mu ozvi, bude sa tešiť! T. D.

Šarmantný slovenský Pakistanec túži po novom vzťahu. Na papieri Slovák, no v srd-
ci pravoverný Arab. Svoju polovičku už má nájdenú, no len jedna mu nestačí. Ako 
polyamor sa vyfarbil v jeden večer, keď oficiálne omylom poslal viacerým kontaktom 
šteklivú fotografiu s ešte viac šteklivým textom. Na veku partnerky mu nezáleží, no 
pokiaľ má do 15 rokov, padne z nej na hlavu. Večne opálený fešák čaká len na teba, 
takže na tvojom mieste by sme neváhali a prihlásili sa na jeho inzerát. Dobre bude! T. V.

Ahoj, ja som Milan, mám 16 rokov a hľadám si celoživotnú lásku na GJH. Chlap 
som správny jak má byť, robiť sa mi nehnusí, aj na traktore viem jazdiť. Mama 
hovorí, že mám veľké srdce, a mama nikdy neklame. Netreba mi žiadnu krása-
vicu, ale poriadnu ženu do koca i do voza, hlavne aby rezne robiť vedela. M. C.

Túžim po dievčati, čo vyzerá jak z anime, čo je prenikavšieho intelek-
tu, iq aspoň 140. Ja sam som veľmi inteligentný, ovládam plynule styry ja-
zyky. Moja dievčina by mala byť pripravená na to, že nie som najľahšia pova-
ha a môže sa stať, že ju neúmyselne zraním. To ale neznamená, že neviem 
milovať celým srdcom a že jej nebudem kupovať kvety a podobne klišé. Rád sa 
objímam a riešim matematické príklady, takže ak sa v tom vidíš, ozvi sa. E. T.



Končí sranda, 

 

 
tu ide o život !

 

 

prvá pomoc, 1. časť
TESTÍK KU ČLÁNKU

c) poškriabeme briadku 2 cm pod strniskom postihnutého

nereaguje, potrasieš ním, skontroluješ dýchanie a zavoláš pomoc

Čo si predstavíš pod manévrom prst-brada?

Čo určite NEurobíme, keď sa
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SUDOKU
PRIPRAVILA ALENA MEDŽOVÁ

SPRÁVNE ODPOVEDE KU TESTÍKU - KONČÍ SRANDA, TU IDE O ŽIVOT!
1. tvoja bezpečnosť, 2. b, 3. Zapneš varovné svetlá, okamžite si nasadíš reflexnú vestu a umiest-
niš výstražný trojuholník tak, aby bol dobre viditeľný. 4. Dlane umiestniš na stred hrudníka, Stláčaš s 
vystretými rukami v pomere 30:2 (stlačenia:vdýchnutia), s frekvenciou 100 stlačení za minútu. 5. a 6. 
Päste zovrieme v mieste asi 1cm nad pupkom. 5-krát prudko pritiahneme smerom akoby k svojmu 
hrudníku (nie priamo k sebe ani smerom hore, no v už spomínaných π/4). 7. Zistíme miesto krvácania, 
na ranu zatlačíme, končatinu zdvihneme nad úroveň srdca, zabránime šoku a zavoláme pomoc. 8. a 9. 
Vieš, že mu tekutiny v takejto situácii nepodávame, maximálne ovlažíme pery. Aby si šok zmiernil, sa 
pokúšaš vytvoriť tiché a teplé prostredie, snažíš sa ho upokojiť a tíšiš bolesť. 10. 112 - Tiesňové telefónne 
číslo, 150 - Požiarnici, 155 - Záchranári, 158 - Polícia, 18300 - Horská záchranná služba
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pomôcky:      
DOÁB, 

KOPLIK, 
EURONOTE

S  

1
  syr 

roztopený         
v hrnci nad 
plameňom

  General 
Practitioner 

(skr.)

povedia 
(kniž.)

v poriadku,     
po anglicky 

11. písmeno    
v abecede

pomôcky:   
BOEMI, 
MARAN

Alpy, po 
francúzsky

5 Rakúsko 
(MPZ)

Laser Jet 
(skr.) ruky, ramená

plurál (skr.)

petrolej 
(zastar.)

  prirodzené 
čísla (zn.) 2  	kňaz,          

po maďarsky

nástroj               
na drhnutie

plúženie, 
práca              

s pluhom
iránske sídlo

kde

píšťalový 
hudobný  
nástroj

medzinárodn
é 

obchodovateľ-
né cenné 
papiere 

3 6 šikovne, 
zručne

antigén (skr.)
boľačka 

(det.)

4 prístroj na 
výrobu prúdu

rímska 
číslica tisíc

pred rímskym 
letopočtom

krátky 
španielsky 

pláštik
dieťa

doktor (skr.)

naozaj, 
skutočne

značka 
kozmetiky

liter (zn.)

Thajsko 
(MPZ)

zlučovacia 
spojka

mesto v štáte 
Pahang             

v Malajzii

fosfor (zn.)

„a“ inak  je v opozícii

mesto                 
v Albánsku

Afganistan 
(MPZ)

ár (zn.)

 	kto, po česky

tenké 
štiepané 

drevo 
používané       
na výrobu 
košíkov

mužské 
meno 8.7.

Oregon (skr.)

7 IIEE

oddelené 
územie            

v cudzom 
prostredí,         

po anglicky

myknutie

KRÍŽOVKA


