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Vážení čitatelia Poddubáčika!  

Školský rok sa prehupol do svojej druhej 

časti, dostali ste výpis známok a niektorí 

ste sa začudovali. To mi dala dvojku z dejepisu? Prečo 

mi dal prepadnúť z  informatiky? Prečo ma 

neklasifikovala z estetickej výchovy? Dal mi päťku 

z technológie? Najčastejšie kladené otázky našich 

študentov. Všimli ste si, že ani jedna otázka 

nesmeruje na žiaka, že sa nepýtate seba, napr. Prečo 

mám dvojku z dejepisu? Prečo som asi prepadol 

z informatiky? Prečo som neklasifikovaný z estetiky? 

Prečo asi mám päťku z technológie?  

 Verte mi, my, učitelia robíme všetko pre to, aby 

sa vám, milí žiaci, darilo. Pripravujeme sa pravidelne 

na hodiny (na rozdiel od vás), píšeme si prípravy, 

nanovo sa učíme niektoré veci, opakujeme si. Je to 

práca, ktorá nás núti stále sa učiť. A verte, nie je to 

ľahké. Ak chcem na literatúre, aby ste niečo vytvorili, 

nie je to preto, aby som si ja oddýchla. Keď vytvoríte 

vlastný text, keď vidím, akí ste usilovní a tešíte sa 

z dobrej známky, to je pre mňa odmena. Ak sa 

rozprávame na dejepise, prípadne si pozrieme film 

o utrpení našich predkov, nie je to preto, že vám už 

nemám čo povedať. Je to preto, aby ste si uvedomili, 



čo museli naši dedovia a pradedovia vydržať, aby ste 

sa vy mali tak dobre.  

 Škola je o spolupráci učiteľa a žiaka. Keď ja 

niečo vysvetlím, keď si niečo precvičíme, tak 

predpokladám, že sa vy do toho pozriete, precvičíte si 

to ešte raz a na hodinu prídete pripravení a ochotní 

spolupracovať ďalej. Bohužiaľ, vo veľa prípadoch to 

tak nie je. A veru, je to smutné. Častokrát poviete, že 

ten a ten predmet vám netreba, že je zbytočný. Nie 

je to pravda. Ani jeden predmet nie je zbytočný, 

každý vám čosi prinesie a vy to „čosi“ využijete 

veľakrát.  

Takže, pouvažujte, prehodnoťte svoj prístup 

k učeniu, ku škole, k odbornému výcviku. Ja budem len  

dúfať, že sa to zlepší. A asi to nehovorím len za seba, 

ale za všetkých mojich kolegov. Do druhého polroka, 

aj keď už je rozbehnutý, prajem všetkým veľa 

odhodlania a nadšenia.   

                  

PhDr. Zuzana Vilčková  

 

 

 

 



Olympiáda v ANJ 

Moje pocity z olympiády neboli príliš 

priaznivé, pretože som vedel, že tam 

budú oveľa lepší žiaci ako ja. Ale 

nakoniec to nedopadlo až tak zle  . 

V to osudné ráno ma na popradské gymnázium odviezol 

pán vychovávateľ, Ondrej Ruman. Nebol nijako zvlášť 

výrečný, tak mi s mojím stresom veľmi nepomohol . Na 

gymnáziu som sa stretol s kopou nových ľudí, ktorí 

boli v pohode. Škola v Poprade bola obrovská a veľmi 

usporiadaná. Nestretol som sa tam n ničím, čo by sa 

dalo nazvať úplne novým, ale bolo to veľmi zaujímavé. 

A nabral som tam kopu nových skúseností. Veľmi som 

pokazil 2. úlohu, ktorá mala názov ROLE PLAY, kde 

sme museli hrať naše roly spolu s profesormi po 

anglicky. Totálne som sa zakoktal a z toho som sa 

začal potiť a z toho všetkého zabudol, čo tam vlastne 

robím, tak som od úplne celej úlohy radšej odstúpil . 

Samozrejme, okrem tejto úlohy tam boli ďalšie 4 



a tie, našťastie pre mňa, dopadli o trochu lepšie.   

Hned´po dokončení všetkých úloh sme museli veľmi 

rýchlo ísť do školy, pretože pán vychovávateľ meškal 

do práce.                                             

Ondrej Hanko, I. A 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Musím si zaspomínať.... 

2. 12. 2016 som prvýkrát ako triedna 

učiteľka pripínala zelené stužky 

žiakom na saká. Tomu však predchádzalo všeličo. Je to 

v poradí moja štvrtá trieda. Vždy som mala MLVákov 

a 1. 9. 2013 som sa stala triednou pre partiu budúcich 

maturantov. Ako každá trieda, aj tá moja má „svoje 

muchy“. Ale to máme všetci. Som však rada, že s nimi 

komunikujem celkom dobre. Keď niekto nepríde, dá 

vedieť, prečo je to tak, alebo poverí rodičov, aby 

oznámili, čo sa deje. Niektorí však nemajú kredit na 

prezvonenie, tak potom hľadám dôvod neprítomnosti 

ja. Volám rodičom, posielam smsky, listy. S niektorými 

rodičmi si volám častejšie ako s mojou rodinou.  Ale 

som rada, že rodičia majú záujem.  

 Vrátim sa však k tomu magickému dátumu. 

Nečakala som, že sa to udeje. Ale žiaci ma 

presvedčili, aby sme stužkovú slávnosť pripravili. 

A urobili dobre. Už v júni sme sa dohodli, že teda 



bude. V septembri sme poskladali peniaze, objednali 

sálu, hudbu... No, my. Chalani sa postarali o tieto veci, 

ja som napísala pár prejavov, zložila básničky na 

každého a jedného, prepisovala, škrtala, keď mi 

napadol rým, veršovačka, tak som skákala doma 

z gauča a zaznamenávala myšlienky.  Program sme 

cvičili spoločne.  

Nastal deň, na ktorý sme všetci čakali. Neverili by 

ste, akú trému som mala. Začali prichádzať rodičia, 

pozvaní učitelia, partnerky chalanov. Nástup, príhovor 

žiaka, pána riaditeľa a môj. Ten som skopala hneď na 

začiatku ako prváčka, lebo sa mi v hrdle urobila taká 

obrovská hrča. Nebudem to tajiť – bola som dojatá. 

A keď som ešte videla všetky tie oči, ktoré sa na mňa 

upierajú... No, nebolo mi všetko jedno! Je fakt 

výborné, že sme mali šikovného kameramana, a hlavne, 

zvládol strih. Chvalabohu, na zázname nie je nič 

vidieť.   

 Keďže stužková trvala len do polnoci, program bol 

spojený s čítaním básničiek. V programe najviac 

zažiarili Popoluška – Marek Majkuth v mojom 

svadobnom závoji, dobrá víla – Martin Maxim 

a predovšetkým krásny princ alias Erik Petruška, 



ktorý je stále krásny. Bolo fajn, že v programe boli 

zainteresovaní všetci a každý svojou troškou prispel 

k dobrej nálade. Všetci budú so mnou súhlasiť, že 

režisérske umenie Mária Suchého nás držalo nad 

vodou. Neskôr, pri zábave, sa prejavil ako perfektný 

„dvíhač“ zo stoličiek. Som rada,  naozaj rada, že naša 

akcia dopadla takto dobre, nemuseli sme nič zlé riešiť 

a rozišli sme sa v dobrej nálade s dobrými pocitmi. 

Prvýkrát vo svojom učiteľskom živote, som mala 

z mojich žiakov ozaj dobrý pocit, na ktorý si 

spomeniem, keď ma opäť budú hnevať. 

 Nebola by som to ja, keby som vám, milí chalani, 

nepripomenula, že to „ťažké“ je už - už za dverami 

a že teraz musíte zabrať, riadne chodiť do školy, aby 

všetko dopadlo tak, ako naša spoločná stužková. Aby 

sme aj v júni prežívali len príjemné pocity.   

     

Vaša triedna   

 

 

 

 



EXPERT GENIALITY SHOW Prvého decembra 2016 sme sa popasovali s otázkami z rôznych 

oblastí, napr. Góly , body, sekundy, Mozgolamy, Dejiny, udalosti,umenie, Svetobežník, Do you 

speak English?. Toto sú naše výsledky. 

Meno 

priezvisko 

Téma č. 1 Počet 

súťa-

žacich 

Poradie 

žiaka 

Téma č. 2 Počet 

súťa-

žiacich 

Poradie žiaka 

VladimírDorko Góly, body, 

sekundy 

509 237. Svetobežník 572 561. 

Dávid Féher Svetobežník 521 497. Góly, body, sekund 

TITUL EXPERT 

501 78. 

Dávid Vajda Svetobežník 521 308. Góly, body, 

sekundy 

TITUL EXPERT 

501 89. 

Lukáš Valigura Svetobežník 521 172. Góly, body, 

sekundy 

TITUL EXPERT 

501 126. 

Patrik Čatloš Góly, body, 

sekundy 

556 532. Svetobežník 572 572. 

Dominik 

Farkaš 

Dejiny, 

udalosti, 

umenie 

TITUL 

EXPERT 

305 74. Góly, body, sekundy 556 555. 

František 

Kollár 

Mozgolamy 

TITUL 

EXPERT 

579 89. Svetobežník 572 247. 

Damián Lačný Svetobežník 572 343. Do you speak 

English? 

411 303 

Adríán Macura Mozgolamy 

TITUL 

EXPERT 

579 101. Svetobežník 572 517. 

Ambróz Eliáš Góly, body, 

sekundy 

556 303. Svetobežník 572 550. 

Filip Slivenský Góly, body, 

sekundy 

556 237. Svetobežník 572 561. 

 



7. februára 2017 nás pochválil pán riaditeľ, dostali sme aj vecné ceny. Sme radi, že sme 

mohli reprezentovať školu, seba a ukázať, že keď sa nám chce, tak aj niečo dokážeme. 

Všetkým zúčastneným v mene redakcie blahoželáme. Prajeme im, aby to, že sa im „chce“, 

prichádzalo častejšie a aj v rámci vyučovania.  

 

   

 

 

 

 

                                 Čakáme na odmeny                     Dávid – najlepšie obstál                                      

 

                            

    Fera potrápili Mozgolamy 

 

 

                  

                   v Góloch, bodoch,sekundách  

                                                                                  

 

 

 

Spoločné foto 

 



Na hodine literatúry sa tretiaci rozhodne nenudia, sú tvoriví 

a akční...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Tu mali tretiaci doplniť k obrázkom text, alebo spojiť obrázok 

s textom. Vytvoriť celok, vyjadriť pocity, nálady, názory. 

 

 

 



Ďalšou úlohou bolo vybrať jedno slovo, ktoré žiaka charakterizuje 

a vytvoriť malú báseň. Takí teda sú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECYKLÁCIA 

Pod pojmom recyklácia si väčšina z nás predstaví to, že ak 

vytriedim plasty a sklo zo svojho odpadu, tak som ekológ. Už 

aj to je chvályhodné, no v našich odpadoch nekončí len plast 

a sklo, ľudia vyhadzujú aj rôzne iné veci z iných materiálov. 

Jedným z materiálov, ktoré vyhadzujeme, je aj staré použité 

drevo, ktoré doslúžilo svojmu pôvodnému účelu. 

Výrobky zo starého použitého dreva sú v dnešnej dobe „in“. 

Sú firmy, ktoré skupujú staré drevo a menia ho na umelecké 

diela, za ktoré sú ľudia ochotní zaplatiť aj dvakrát viac ako 

za tu istú vec z nových dosák. Aj na našej škole sa snažíme 

žiakov viesť k tomu, aby skôr než niečo vyhodia, hľadali 

možnosti, ako  z odpadu ešte niečo vyrobiť. 

Pri oprave strechy na našej škole skončili na kope staré 

strešné laty. Pri pohľade na tú kopu starého dreva si človek 

povedal: „Aspoň bude s čím 

kúriť.“  

Žiaci laty očistili od klincov, 

a hneď to vyzeralo ináč ako len 



odpad. Jednoduchým opracovaním, narezaním na požadovanú 

dĺžku a náterom vznikol materiál na estetické dielko, ako je 

aj tento kôš.  

 

 

 

 

 

 

 

Text a foto: Václav Šefčík, MOV 

Redakcia sa teší na ďalší článok, očakávame nový nápad 

a inšpiráciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Náuka o lese nemusí byť nudná... 

V rámci náuky o dreve sme dostali za úlohu nájsť 

najzaujímavejšie výrobky z dreva. Toto sú ony, čo poviete? 

Meno James McNabb sa v umeleckých kruhoch 

v posledných rokoch spomína celkom často 

a nasledujúce diela ti ukážu prečo. James 

v minulosti pracoval ako tvorca nábytku, po čase sa však 

rozhodol využiť svoje schopnosti a skúsenosti s prácou 

s drevom a povýšiť svoju tvorbu na ozajstné umenie. Po 

prvých úspechoch dokonca otvoril vlastnú výstavu v Robert 

Fontaine Gallery v meste Miami. Jeho tvorba sa označuje 

ako objavovanie architektonických tvarov a foriem pomocou 

improvizácie. Pri vytváraní drevených diel používa 

James pásovú pílu, pomocou ktorej je schopný 

presne vyrezať požadované tvary a doviesť svoju prácu až 

k pomyselnej dokonalosti. James sa väčšinou zameriava na 

abstraktné tvary, ktoré vyrezáva z nepotrebných kusov 

dreva a tie následne „pospája“ do jedného veľkého celku.  

Thomas Dambo je dánsky umelec, ktorý denne zbiera 

nepotrebné a odpadové drevo v okolí svojej rodnej Kodane. 

Následne tento materiál využíva pri svojej tvorbe a tvorí 

z neho úžasné gigantické sochy. Podľa vlastných slov miluje 

prácu s drevom, nakoľko ho je množstvo, a dáva mu voľnosť 

pri tvorbe. Svojou prácou sa taktiež snaží ľudom vštepovať 

myšlienku recyklácie.  

 



Jason Waldron zbiera staré drevo a kov, ktoré nájde na 

zemi a vytvára obdivuhodné umelecké diela. Jeho práca je 

vyrobená kompletne z nájdených a recyklovaných materiálov, 

čo je taktiež šetrné k životnému prostrediu. Svoje nádherné 

diela prezentuje aj na sociálnej sieti. 

Ambróz Eliáš, I.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veľká noc nám klope na dvere a s ňou príchádza jar a teplo. 

Naučme sa niektoré základné slová, ktoré sa týkajú 

blížiacich sa sviatkov. 

 
 

                               
„Easter egg“          „Cross“     „Horseradish“ 

Veľkonočné vajíčko             Kríž           Chren 

 

 

 

                 
„Easter lamb“       Whip“              „Cheese“ 

Veľkonočný baránok         Korbáč               Syr 

 

                       
   

 

     „Bunny“       „Smoked ham“                 „Happy Easter“ 

     Zajac     Údená šunka           Veselú Veľkú noc  

 

 

 

 

 

Pripravila Mgr. Eva Vasilková 
 



Kynologické okienko  - o našej Kire 

V niektorom z predošlých čísel sme si predstavili 

štvornohého kamaráta školy Kiru – nové 

vyšľachtené plemeno poľovného psa – tatranský 

durič. Kira za ten čas čo to povyrástla a v novembri 2016 sa 

zúčastnila na ,,psích skúškach“. 

Na našej škole sa vyučuje aj predmet poľovníctvo, v rámci 

ktorého si hovoríme aj o kynológii – je to náuka o psoch, 

a poľovnícka kynológia je samostatný odbor poľovníckej 

činnosti. Milovníci poľovných plemien psov sa venujú ich 

chovu a výcviku, a tieto psy sú potom neodmysliteľnými 

pomocníkmi človeka pri poľovačke. 

Dokonca zákon o poľovníctve č.274/2009 ukladá ako 

povinnosť pri poľovačkách používať poľovne upotrebiteľné 

psy. Teda nestačí, aby pes bol poľovným plemenom, ale musí 

úspešne absolvovať určité druhy skúšok. 

Práve na takýchto – konkrétne na skúškach duričov (SD), sa 

predstavila aj Kira. Sú to náročné skúšky, po ich absolvovaní 

psík získava poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie 

diviačej zveri.  



dva dni. V ten prvý rozhodcovia posudzovali psíkov pri práci 

na spoločnej poľovačke na diviaky (napr. hľadanie, durenie, 

poslušnosť...), a na druhý deň sa hodnotili disciplíny ako : 

dohľadávanie diviaka, odvaha psíkov pri diviakoch v oplôtku... 

Kira v tejto ťažkej skúške uspela, aj keď iba v tretej cene 

so 136 bodmi. Je teda čo zlepšovať pri jej výcviku. Chce to 

samozrejme veľa času, praktických skúseností v revíri 

a možno aj nejakých zanietených kynológov  z radov žiakov 

našej školy. 

Lesu, lovu a kynológii zdar!  

 

    

Text a foto : 

Ing. Jaroslav Bučák 

 

 

 

Hav – hav-hav, 

netvár sa, že ma 

nevidíš! 

Aj naša Kira 

dostáva 

diplomy. 



 

V rámci voľnočasových aktivít môžu žiaci ubytovaní v školskom 

internáte navštevovať v prebiehajúcom školskom roku turistický 

krúžok. Väčšina žiakov prejavila o tento krúžok záujem a pravidelne 

chodievame na rôzne turistické výlety. Aj keď sú v zime dni kratšie 

a slnko skoro zapadá, podarilo sa nám už navštíviť pár zaujímavých 

miest v okolí Bijacoviec.   

 

 

Ako prvú sme navštívili obec Podproč, ktorá od Bijacoviec leží len cca 

2-3 km vzdušnou čiarou. (Poznámka redakcie: O tejto obci ste čítali 

v minulom čísle.)  

 

Za ďalší cieľ sme si zvolili rekreačné miestečko pri Spišských 

Vlachoch, ktoré domáci nazývajú Zahura, ale zaujímavý je aj veľký 

nápis Zahurawood, ktorý je nainštalovaný nad jazerom na Zahure. My 

sme našli jazero zamrznuté a zasnežené. Chlapci trochu očistili 

ľadovú plochu pomocou nástrojov, ktoré sme tam našli. Jediné, čo nám 

chýbalo, boli korčule. Možno nabudúce. Okrem väčšieho jazera, ktoré 

v lete využívajú aj rybári, sa tam nachádza ešte jedno menšie 

jazierko. Zahura je chatová oblasť, ktorej centrom je chata Sabinka, 

v ktorej sa v lete koná množstvo akcií a koncertov.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Veľmi zaujímavý bol aj výlet k Šikľavejskale. Ide o zamrznutý 

vodopád, ktorý sa nachádza za obcou Matejovce nad Hornádom. 

Pôsobí naozaj majestátne a hlavne v období veľkých mrazov dosahuje 

veľké rozmery. Výška ľadopádu je cca 14metrov a šírka 25-30 

metrov.  

Na ceste späť sme sa zastavili aj pri Markušovskom skalnom hríbe, 

ktorý sa nachádza neďaleko 

Markušovciec. Markušovský skalný hríb 

je tvorený asi 8 m vysokou nohou a 

klobúkom s priemerom 3 m. 

Zaujímavosťou je, že zatiaľ čo noha je 

tvorená zlepencom, klobúk pozostáva 

z pieskovca.  

V budúcnosti plánujeme navštíviť ešte 

ďalšie zaujímavé miesta v okolí našej 

školy ako napríklad: Sľubica na Branisku, 

Dreveník a jaskyňa pri Spišskom Hrade, 

Odorica-Spišský Hrhov, Slovenský raj, Vysoké Tatry...   

Mgr.Ondrej Ruman  



 
 

Hovorí sa, že kniha je najlepším priateľom človeka. Vďaka knihám 

získavame nové informácie, učíme sa z nich, stávame sa múdrymi a vieme sa 

odpútať od reality bežných dní.  V súčasnosti však kniha ustupuje mobilným 

telefónom a internetu, a to najmä u mladých ľudí. V mnohých smeroch je to pre 

naše oko pútavejšie, no držať v ruke novučičkú, alebo naopak veľmi starú knihu, 

je neoceniteľný pocit.  

 Je dobré, keď sa knihám venuje veľká pozornosť, no prečo je práve 

marec mesiacom kníh? Stalo sa to v roku 1955, keď vtedajší predstavitelia vlády 

vyhlásili marec za mesiac kníh na počesť Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil 

10.3.1796 a zomrel 16.3.1880, čiže v marci. Bol to spisovateľ a národný buditeľ, 

ktorý rozširoval slovenské a české knihy, poúčal ľudí, šíril kultúru a osvetu. 

Keďže pochádzal z chudobnej rodiny, nemohol chodiť do školy, no vzdelával sa 

sám. Mal však zrakovú chybu a keď sa zotmelo, už nemohol čítať, pretože 

nevidel. Preto chodil od domu k domu a prosil ľudí, aby mu čítali. V neskoršom 

veku sa venoval poézii. Zachraňoval knihy pred pálením či vyhodením, zbieral 

ľudové piesne a rozprávky, ktoré zapisoval jeho pomocník. Pričinil sa o založenie 

knižníc. Oženil sa s Annou Choljavou, ktorá bola chromá, Matej bol slepý, no 

k šťastiu im nechýbalo absolútne nič.  

 

 

Matej Hrebenda  

 

 

 



 
Najpredávanejšia kniha na svete 

BIBLIA 

 

Najväčšia kniha na svete 

THIS THE PROPHET MOHAMED (TENTO PROROK MOHAMED) 

(meria 5m x 8m, váži 1500 kg) 

 

Najhrubšia kniha na svete 

PRÍBEHY SLEČNY MARPLE 

(4032 strán) 

 

Najmenšia kniha na svete 

TEENY TED FROM TURNIP TOWN 

(meria 70 mikrometrov x 100 mikrometrov, má 30 strán) 

 

Najdrahšia kniha na svete 

VTÁKY AMERIKY 

(vydražená za 8,7 mil. eur) 

 

(Doposiaľ) najlepšia beletria 

1. Lev Nikolajevič Tolstoj – ANNA KARENINOVÁ 

2. Gustave Flaubert – PANI BOVARYOVÁ 

3. L.N. Tolstoj – VOJNA A MIER  

Text: Mgr. Eva Vasilková  

 



Ing. Jaroslav Bučák tentokrát vyspovedal pána Štefana Koperdáka, MOV.  

Ako dlho pracujete na škole?  

Veľmi, veľmi dlho, 36. rok.   

Veľa sa zmenilo? 

Všetko. Pomenili sa kolegovia, menia sa žiaci, učebné 

odbory. Na začiatku bol len odbor LMO – lesný 

mechanizátor – opravár. V roku 1982 sa tento odbor rozdelil na MO –

mechanizátor - opravár a MLV – mechanizátor lesnej výroby. V 90 – tych rokoch 

pribudli iné odbory. 

Máte na starosti praktické vyučovanie žiakov. Hovorí sa, že nie je  prax bez 

teórie a naopak. Čo vy na to?  

Ak chce byť človek odborník, musí poznať aj teóriu, dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti, poznať technologické postupy, princípy, a to všetko pretaviť do 

praxe.  

Sú dnešní žiaci zruční?  

Oproti minulým rokom menej, ale je to individuálne. Ak to žiakov baví, naučia sa 

to, čo chcú robiť.  

Práca v lese je nebezpečná. Spomínate si na nejakú príhodu?  

Je to jedna z najnebezpečnejších prác. Aj pri dodržaní všetkých pravidiel 

bezpečnosti, v lese funguje určitá vyššia moc. Úrazov nebolo veľa, prerezané 

nohy, ruky, ale nič vážnejšie. Mne osobne, padol na nohu vrcholec stromu, domov 

som musel na jednej nohe. Našťastie, nič nebolo zlomené. Od roku 1983 je 

povinnosť používať protiporezný odev, teda úrazov je menej.   

Prevrátili ste sa niekedy s LKT?  

Asi na 90% - jedno koleso na zemi, tri vo vzduchu. Raz sa prevrátil žiak na 

cvičisku. Zašiel blízko brehu potoka a odtrhol sa s ním breh – bol podmytý.  

Čo preferujete? UKT – LKT? Stihl – Husqvarna?  



Všetko záleží na druhu práce, nepreferujem nič. Možno som viac zaťažený na 

Husqvarnu.  

Bude na škole nová LKT?  

Snáď áno, pracujeme na tom. 

Čo by ste robili, keby ste nepracovali na našej škole?  

Asi by som bol lesník.  

Lesáci zvyknú zapúšťať bradu a občas si dajú borovičku. A čo vy?  

Keď mi chýba brada, nemôžem piť ani borovičku. Mám fúzy, môžem len 

štamperlík.  

Ste poľovník a máte aj poľovné psy. Prečo stále utekajú ?  

Lebo sú to dobré psy, chytili stopu diviaka a držali ho dva dni. Sú vytrvalé vo 

svojej práci.  

Váš naj poľovnícky zážitok?  

Každá vychádzka do prírody je zážitok. Možno je nezvyčajné, že mojím prvým 

úlovkom bol vlk 6. 10. 1984.   

S kým radi spolupracujete na tejto škole?  

Nemám problém spolupracovať s kýmkoľvek, 36 rokov práce tu je toho dôkazom. 

V bežnom živote spolupracujem s manželkou. 

Čo robíte vo voľnom čase?  

Venujem sa poľovníctvu a farmárčeniu.  

Odkaz pre študentov.   

Aby robili to, čo ich baví, robili to s láskou a zanietením, a tak v tom budú dobrí.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Školský časopis pri Spojenej škole, Bijacovce 1,  

o. z. SOŠ lesnícka Bijacovce 

Redakčná rada: 

PhDr. Zuzana Vilčková, Ing. Jaroslav Bučák,  

Mgr. Eva Vasilková, žiaci školy 

Náklad: 40 ks  

   

 

 

 


