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nulté vydanie 

I. ročník 
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SPARK 

Jegorovovo námestie  č. 5 v 
Košiciach  



 

Tajnička 
 
Tajnička: Najlepšie vyvinutý živočích na zemi.... 
 
 
 

1. Zadný mozog človeka tvorí Varolov most (pons Varoli)... 
2. V tele znižuje hladinu cukru v krvi, podporuje vytváranie 

tukov zo sacharidov, tvorbu bielkovín. Jeho nedostatok 
spôsobuje cukrovku.  

3. Čo je oporou nášho tela? 
4. V našom organizme je ich veľa, podľa funkcie rozoznávame 

srdcový  
5. ...je dlhá asi 45cm a uložená v chrbticovom kanáli. Skladá 

sa so sivej a bielej hmoty. 
6. Bunky rovnakého tvaru a vykonávajúce rovnakú funkciu sa 

zoskupujú do organizovane vyššej formy a to...... 

       
        

         
        
        
          



 
 

Drogy sú všade okolo nás. Stretávame sa s nimi 
denne. Väčšina z nás ich aj  vyskúšala na sebe, čo je droga. 
Máloktorý však vedia čo taká droga dokáže urobiť s človekom. 
Na Slovensku je veľa drog, avšak v porovnaní z vyspelšími 

štátmi sme málo vyvinutá krajina na drogy, čo je aj celkom 
prijateľné. Mnoho mladých ľudí je už na ne závislý. Rodičia si 
to väčšinou všimnú až keď im začnú miznúť cenné predmety 
ako je napríklad            
zlato, striebro a všetko čo sa dá speňažiť. Väčšinou to začína 
nevinnou cigaretou, neskôr alkoholom, ktorými začínajú už vo 
veľmi mladom veku. Je už mnoho závislých mladistvých, ktorý 
ešte neprekročili hranicu pätnástich rokov. Zvyčajne začínajú v 
dvanástich. Keď vyskúšajú alkohol zistia čo to s nimi urobilo a 
opakujú to znovu až kým sa im alkohol nezdá slabý a skúšajú 

tvrdšie drogy ako napríklad marihuanamarihuanamarihuanamarihuana (Canabis )(Canabis )(Canabis )(Canabis ), ktorá im 

spôsobuje menšie halucinácie s ktorých sa väčšina po 
skonzumovaní smeje. Spôsobuje to látka 
THC (tetrahydrocannabinol ).THC (tetrahydrocannabinol ).THC (tetrahydrocannabinol ).THC (tetrahydrocannabinol ). Mladý ľudia ju potom chcú vždy 
ak je to možné. Závislými sa môžu stať už hneď po prvej dávke, 
iný až po niekoľkých dávkach, záleží od toho akú silnú má 
človek vôľu, jeho psychický, alebo duševný stav k tomu tiež 
prispieva. Niektorí začali s "frajeriny" iný s rodinných dôvodov. 



V oboch prípadoch to však končí závislosťou. Rodičia však 
nehľadajú príčinu nikde inde ako u detí, ktoré sa stali závislé. 
Máloktorý hľadajú príčinu vo výchove alebo v sebe samom. 
Sami sebe nevedia pomôcť a preto ani svojim deťom. 
Závislých detí sa málo lieči. Rodičia im dajú hocaký zákaz a 
myslia si, že už prestalo. Málokedy je to však skutočnosť, 
zvyčajne sa vrátia tam kde skončili. Netušia že sú závislými, ale 
je to tak. Keď neskončia už im nestačí len marihuana, 
potrebujú niečo oveľa tvrdšie ako je napríklad kokakokakokakokaín, pervitn, pervitn, pervitn, pervitín, n, n, n, 
heroheroheroheroín, han, han, han, hašiiiiš, ext, ext, ext, extáza za za za a mnohé iné škodlivé látky, ktorými sa 
pomaly zabíjajú. Je to veľmi smutné, ale je to tak a máloktorý 
ľudia sa pozrú pravde rovno do očí. Tí ktorý sa jej pozreli mali 
veľké šťastie, ale tých bolo málo príliš veľa na to prídu až keď 
nastane posledné štádium a to je smrsmrsmrsmrť!!!!    
  
Viete, že: 
Ópiumpiumpiumpium je koagulovaná šťava z tobolky rastliny Papaver 
somniferum. 
MorfMorfMorfMorfínnnn je hlavná účinná látka ópia. 
SynteSynteSynteSynteticktickticktické    opiopiopiopiátytytyty sú: petidín, metadón, fentanyl... 
KokaKokaKokaKokaínnnn je hlavný alkaloid z lístkov koky. 
CrackCrackCrackCrack je upravený kokaín. 
MeskalMeskalMeskalMeskalínnnn je účinná látka získaná z kaktusu. 
PsilocybPsilocybPsilocybPsilocybín, psilocn, psilocn, psilocn, psilocín n n n sú alkaloidy získané z húb rodu Psilocybe- 
Holohlavec 
     Štefánia Bajuszová 



 

 

Aké sú prvé slová pri slimačom pôrode?  
Vidím oči. 
 
Prechádza stará babka cez cestu a policajt na ňu kričí: 
 „ Babka a po prechode by to nešlo? “ 
 Išlo, išlo chlapče, ale nie si môj typ. 
 
My cigáni, my keď sa narodíme sme čierny, keď sa opálime 
sme čierny, keď zomrieme sme čierny!  
A vy gadžovia jedny , vy keď sa narodíte ste ružový, keď sa 
opálite ste červený, keď zomriete ste fialový! 
A vy nám hovoríte, že sme farebný, vy rasisti!  
 
    Denis Cina 



 
1.Aký si mal pocit na prijímacích skúškach?  
   Taký, že som len sedel a vnímal riaditeľku.( D.Cina) 
 
2. Čo si myslíš o tejto škole?  
    Táto škola je taká ako všetky ostatné, aspoň z môjho 
pohľadu.(J.Demeter) 
 
3. Prečo si si vybral práve túto školu?  
    Aby som sa uplatnil na trhu práce.(M.Polhoš) 
 
4. Čo si myslíš o profesoroch? 
    Ja si myslím, že sú to výborný profáci a majú s nami veľa 
strpenia.(R.Mócová) 
 
5. Odkiaľ si sa dozvedela o tejto škole? 
    O tejto škole som sa dozvedela z komunitného centra a tam mi 
poradili, že je to dobrá škola v ktorej sa uplatním aj 
v budúcnosti.(D.Vidličková) 
 
6. Aké vyučovacie hodiny máš najradšej? 
    Sociológia, Sociálno-psychologický výcvik, Matematika, Slovenský 
jazyk(E.Ďurašková) 
 
7. Páči sa Ti prostredie v ktorom sa učíš? 
    Je pre mňa vyhovujúce.(P.Bužo) 
 
8. Aký predmet Ti robí najviac problém, a prečo? 
    Chémia, pretože nechápem princíp vyučovania.(Š.Bajuszová) 
 
9. Bojíš sa maturity? 
    Tak ako každý žiak. Mám s toho strach!(M.Horváthová) 
 
10.Prečo ste založili túto školu? 
(Mgr. Irena Adamová) 



                                         
Slovenský jazyk: 
 

      1.         
 2.              
   3.            
   4.            
    5.           
    6.           
    7.           
8.               

 
Tajnička..... Pani profesorka, ktorá vie najlepšie učiť slovenský 
jazyk...... 
 

1. Výťah- je to záznam základných údajov zhustených, ale 
presný obsah textu, zachováva jeho logickú štruktúru. 
Píše sa na nečistopis. 

2. Bájkar, ktorý napísal 250 bájí v ktorých je motívom 
premena.  

3. Je to dokument, ktorý je vo styku občana s úradmi- ..... 
list 

4. Je autorom veľkých gréckych eposov Ilias a Odysea. 
5. Úradný list píšeme vždy čitateľne alebo ....... 
6. Ovidius napísal veľa pekných básni medzi ktoré patrí aj 

báj o kráľovnej, ktorá sa odmietne pokloniť bohyni 
plodnosti. 

7. Je to štýl ktorý je v súkromnom styku, realizuje sa 
ústne. 

8. Literatúra, ktorá zahŕňa stredovekú grécku a rímsku 
literatúru sa volá..... 


