
 

 

 
 

 „Céder a borovica ani v krutých mrazoch nestratia svoju zeleň“. 

(Konfucius) 

 

... aj naše spomienky v knihe života nech ostávajú navždy pestré... 
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  30. NOVEMBRA 2017 NAŠA ŠKOLA OSLÁVI 50. VÝROČIE 

SVOJHO   VZNIKU  SLÁVNOSTNOU AKADÉMIOU.                                    

                      ...a my máme to šťastie byť pri tom... 

 

 

Editoriál 

 
Jeseň nás celkom prirodzene a nevtieravo ohuruje svojimi 

farbami, všetko okolo nás sa pomaličky, ale isto, ukladá na 

pokojný zimný spánok  a ja tak v tichosti sám uvažujem. Nad 

tým, čo všetko sa mi mení na pestré spomienky, ale aj nad 

tým, čo sa nimi ešte len môže a chce stať... 

     Ste na tom rovnako? Nútia Vás posledné lúče babieho leta počas prechádzky 

v prírode pozastaviť svoj rýchly svet?  

     Začal sa nám nový školský rok a spolu s ním budujeme i zatiaľ ešte hanblivý prvácky 

kolektív. Mne sa pri pohľade na nich občas zdvihne šibalsky kútik pier, keď si 

spomeniem na tých, ktorí nám hrdo mávali spoza zeleného stola. Budú terajší štvrtáci 

rovnako úspešní a vykročia do života smelo reprezentovať sami seba i túto školu? 

Ktovie. Možno by nebolo od veci nastaviť na nich fotopascu :) 

     Len nedávno sme si užívali leto, veľa cestovali, niektorí z nás dokonca aj po stopách 

Kolumba. Len tak mimochodom bez znalosti angličtiny by sme to zabalili už asi 

v Kysaku. Spomínali sme si spoločne na sv. Huberta a vyrezávajúc tekvice blížiac sa 

k sviatkom, začíname spomínať aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami... 

     Niečo končí, iné začína... Škola nám už jubilejne 50. krát otvorila svoje brány. 

Presne tie isté, ktoré pre inú skupinku žiakov v máji zatvorila...  Jedna učiteľka strieda 

tú druhú... Prirodzený pestrý kolobeh života. Pozrime sa naň ale pozitívne, cez radosť 

zo spomienok a túžby z poznania nového.  

      ...Jeseň nás ohuruje svojimi farbami...spravme teda aj my všetko preto, aby nám  

pestrosť z našich životov nikdy nevymizla... 

   Ing. Jaroslav Bučák 

šéfredaktor 

 

50. VÝROČIE 

LESNÍCKEHO ŠKOLSTVA 
V BIJACOVCIACH 

2 



 

Obsah 

4-5 Deň sv. Huberta 

6-7 Akcie našej školy 

8-11 Krúžok 

12-21 Práce našich žiakov 

22-23 Kvíz 

24-27 Rozhovor 

28-29 Anglické okienko 

30-37 Cestománia 

38-39 Pohľad späť 

 

PODDUBÁČIK 

Šk. rok: 2017/2018 

Číslo: 1 

Adresa redakcie: Spojená škola Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce 

www.sosbijac.edupage.org 

Šéfredaktor:  Ing. Jaroslav Bučák 

Redakcia:  Mgr. Eva Vasilková, 

                    Mgr. Eva Džačarová, 

                   spolu so žiakmi  fotografického a redakčného krúžku (Alexander Beck, 
Gabriel Bereščák, Jakub Fedor, Martin Novotňák, Dávid Vajda) 

 

 
 

V sobotu 9.9.2017 sme v našom kaštieli v Bijacovciach 

oslavovali už 17.ročník Dňa sv. Huberta. A pozrite sa, ako sme sa mali: 

 

 
 

                       
 

 

                  
 

 

Slávnostná sv. omša 

Slávnostný sprievod 

Súťaž vo vábení lesnej zveri 4 
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Prezentácia firiem STIHL a DOLMAR 

Dôležitou súčasťou lesného hospodárstva je ťažba dreva. Ročne sa na 

Slovensku vyťaží 7 až 9 miliónov metrov kubických (m3) dreva. Mnohí naši 

absolventi sa zamestnajú práve ako pilčíci v lesnom priemysle. Na našej škole 

získavajú nielen teoretické poznatky o ťažbe v rámci predmetu Technológia lesnej 

výroby, ale taktiež praktické skúsenosti pod vedením majstrov Odborného výcviku. 

V predmete Stroje a zariadenia sa zase učia o motorových pílach, ktoré sú hlavným 

nástrojom pri spiľovaní stromov. A práve o nich boli aj dve prezentácie, ktoré sa 

uskutočnili na pôde našej školy v dňoch 26.9. (STIHL) a 5.10.2017 (DOLMAR). 

 

 

 

 

 

 

AKCIE NAŠEJ ŠKOLY 

Vystúpila kapela ABBORN A popritom sa varil 

aj guláš! 

AKU pílu si vyskúšal aj náš pán 

riaditeľ. 

 

Kristián Václavík mal 20 minút na 

to, aby poskladal rozobratú pílu. 
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Firma STIHL predstavila okrem iného novú profi pílu pre ťažbu dreva: 
STIHL MS 362 C-M 

 

 výkon 3,5kW 

 nižšia spotreba paliva 20% 

 nižší podiel emisií 70% 

 nový antivibračný systém 

 technológia M-tronic, lepšie štartovanie 

 prídavná brzda 

cena 869 eur ( žiaci školy majú možnosť využiť 25% zľavu) 

Firma DOLMAR predstavila okrem iného profi motorovú pílu pre ťažbu: 
DOLMAR PS-6100-45 

 

 výkon 3,4kW 

 easystart-znížený odpor pri štartovaní 

 manuálne čerpadlo 

 filtračný systém longlife-jednoduché čistenie 

 napínanie reťaze zboku 

 nedelený horný kryt –lepšia údržba 

cena 599,90 eur ( pre žiakov školy v deň prezentácie 349,90 eur) 

 

Tak čo, vybrali ste si? 
 

 

 

... tentokrát z Krúžku mladých priateľov poľovníctva 

!!! Trofejománia !!! 

 
 V rámci predmetu Poľovníctvo, alebo Krúžku mladých priateľov 

poľovníctva sme so žiakmi besedovali o tom, čo to je trofej, na čo slúži a ako sa určí 

jej hodnota. Tak teda pekne poporiadku: 

 

 ♣Trofejou pre lovca zveri môže byť parožie jeleňa a daniela, parožky srnca, 

rohy muflóna, diviačie kly, štetiny, lebky vlka, líšky, jazveca, kožušiny, preparáty 

celých vtákov a pod. 

 

 
 

 ♣ Významov má trofej viacero: pre samotného lovca je to spomienka na lov, 

ktorá tiež môže byť výzdobou jeho poľovníckej miestnosti. Ďalej je to výstavný 

význam, pretože trofeje sa predkladajú na výstavy, kde ich môžu vidieť odborníci aj 

laici. No a hlavný význam je chovateľský. Na chovateľských prehliadkach odborníci 

posudzujú vek, bodovú hodnotu, chovnosť, výradovosť a teda správnosť odlovu 

konkrétneho jedinca. Trofeje nám vedia veľa povedať o genofonde zveri, úživnosti 

revíru, ale aj o účinnosti poľovného hospodárenia. 

 

 ♣ No a ako sa určí ich hodnota? Bodová hodnota trofejí sa určuje podľa 

metodiky hodnotenia trofejí, ktorú vydala medzinárodná rada pre lov a ochranu zveri 

(C.I.C.). Vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky č.344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve nájdeme 

v prílohách 

AKCIE NAŠEJ ŠKOLY KRÚŽOK KRÚŽOK 

Patrik Rajčuľa a 

jeho zhody. 
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KÚ 
tabuľky na hodnotenie trofejí a celý manuál ako postupovať pri bodovaní. Sú k tomu 

potrebné pomôcky na meranie dĺžok, obvodov, objemu ... a hodnotia sa aj estetické 

znaky. Po ohodnotení trofeje získame nejakú bodovú hodnotu – tú potom 

porovnávame s hodnotami ocenených trofejí a tak vieme, či trofej získala nejakú 

medailu. 

Takto sme to urobili aj my. Niektorí žiaci si chceli obodovať svoje vlastné trofeje. 

Boli to buď zhody z jeleňa, úhyny srncov, alebo aj vlastné úlovky, keďže niektorí 

z nich už sú držiteľmi poľovných lístkov a zbrojných preukazov. 

 

 

 

 

 
 

 
 

KRÚŽOK KRÚŽOK                                                                                                                                                                                                                                                                                           KRÚŽOK                                                                                     

Trofeje diviaka a srnca Stanislava Živčáka 

(vľavo), v strede je Martin Maxim a napravo 

Dávid Kollár – minuloročný maturanti. 
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 V rámci rubriky Práce našich žiakov sme si dovolili zaradiť aj 
subjektívny názornováčika, prváka Jakuba Fedora z jeho prvých dojmov v našej 
škole. 
 

„Môj prvý dojem bol veľmi dobrý. Keď som tu prvýkrát prišiel, 
videl som ako žiaci druhého ročníka robia vodičské oprávnenie na osobný 
automobil a traktor. Sprevádzal ma tu pán učiteľ Bučák.  

 

 
 

Ako prvé sme išli na strelnicu si zastrieľať zo vzduchovky, potom 
nám ukázal zvyšok školského dvora. Daniele boli krásne a aj keď sú stále 
v ohrade, bol som prekvapený, že majú v sebe tú prirodzenú plachosť.  

Potom nás zobral do školy a ukázal nám svoju triedu a vtedy som si 
pomyslel, že to nevyzerá ako normálna škola, ale ako domáce prostredie 
niekde v poľovníckej chate, a keď som si spomenul na tie daniele a na tú 
školskú záhradu a tie všetky stromy, bolo to úplne ako niekde v lese 
a vtedy som naozaj pochopil, že to je škola pre mňa a som naozaj šťastný, 
že ma tu prijali a môžem študovať v takom krásnom prostredí aké je tu, 
za to som a aj budem tejto škole veľmi vďačný.“ 

 
Jakub Fedor I.A 
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...sme radi, že sa Jakubovi na našej škole páči, zároveň vítame všetkých 

prvákov a želáme im veľa úspechov. 
 

 
Aby sme sa však len nechválili, poprosili sme žiakov, aby sa pokúsili 

napísať konštruktívnu kritiku na našu školu a tak prispeli k zlepšeniu prostredia 
a atmosféry v nej. 

Ich myšlienky sme zhrnuli nasledovne: 

 
„Ako študent ubytovaný na školskom internáte nie som spokojný 

s ubytovaním v tom zmysle, že sme na izbe 4 ľudia – dvaja tretiaci a dvaja 
druháci... Ako študentovi, ktorý je ešte stále teenager sa mi nepáči, že 

máme veľa hodín, povinností atď., ale to je nepodstatné, keďže raz 
prídeme na to, že to nebolo za účelom ublížiť, ale naučiť.“ (Adrián 

Macura III.A)“ 
 

„Podľa mňa je prístup učiteľov super, no najväčší problém sú tu žiaci, 

ktorí sú drzí k učiteľom (česť výnimkám). Myslím si, že problém sú tu 

skôr žiaci ako škola. Čo sa týka šk. jedálne, niekedy by mali zmeniť 

jedálny lístok... myslím si, že žiaci by to veľmi privítali.“ 

(Anonym III.A) 

 

„Chcel by som viac praxe a menej vyučovacích hodín cez týždeň. Mohol by 
sa tu otvoriť nejaký dievčenský odbor. Vadia mi 8. hodiny, lebo máme 

veľa prestupovania a čakania na autobus. Mohli by tu byť šatne na 
prezúvanie...“ 

(Anonym III.A) 
 

„Chcelo by to automat na jedlo a sladkosti v rozumnej cene. Páčilo by sa 

mi, keby sa škola viac zapájala do športových aktivít/súťaží...“ 

(Anonym III.A) 

 
Ďakujeme za vaše názory! 

 

 
Žiak II.A Ambróz Eliaš trefne citoval výrok múdreho človeka, ktorý znie: 

„Len srdcom vidí človek, to podstatné je očiam neviditeľné.“ 

 

V septembri sme si okrem Dňa stromov pripomenuli aj Svetový deň 

srdca a takto sa danú tému vyjadrili naši šikovní žiaci z II.A: 

 

 
Benjamín Biroščák II.A 

PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV 
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Ambróz Eliaš II.A 

 

 

 

 
František Karabinoš II.A 
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Ján Doro II.A 

 
 

   
  

Jeden múdry človek raz povedal: 

„Príroda môže existovať bez nás, no my bez nej zahynieme.“ 

 

V septembri sme si pripomenuli Medzinárodný deň stromov a naši žiaci 

ako správni budúci lesníci vyjadrili svoj vzťah k stromom a lesom takto: 

 

Patrik Hoza III.A 
 

PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV                                                                                                                                                                                                                                                   PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV 
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 Adam Kolej III.A 

 

Vincent Uličný III.A  

Ondrej Remias III.A 

 

 
Ján Talár III.A 
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 František Kollár III.A 

 

Aleš Lesňák III.A  

K v í z  o  l e s e 
 

Milí lesníci, poľovníci a milovníci prírody. Poznáte les a okolie 
dostatočne? Prekvapí  Vás ešte nejaká otázka? Dokáže Vás ešte niečo 

zaskočiť? Otestujte si svoje vedomosti na tomto kvíze. 
 

1. Koľko kg kyslíka vyprodukuje za rok 1 hektár ihličnatých stromov? 
 
a) 30 kg 
b) 130 kg 
c) 30 ton 

 
2. Koľko kg kyslíka vyprodukuje za rok 1 ha listnatých stromov? 

 
a) 15 ton 
b) 150 kg 
c) 300 kg 

 
3. Čo produkujú huby žijúce v pilinách? 

 
a) Teplo 
b) Vlhko     
c) Plesne 

 
4. Včely a motýle priláka: 

 
a) Medovka lekárska 
b) Levanduľa 
c) Nechtík lekársky 

 
5. V ktorom severoamerickom národnom praku vybudovali popod 

sekvoju cestu s dvoma jazdnými pruhmi? 
 
a) Yellowstonský národný park 
b) Yosemitský národný park 

 c)    GreatSmokyMountains 
 
 
 

PRÁCE NAŠICH ŽIAKOV                                                                                                                                                                                                                                                      KVÍZ 
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6.  Koľko percent nášho územia tvoria lesy? Slovensko je 4. najviac 
zalesnenou krajinou Európy. 

 
a) 25% 
b) 63% 
c) 41% 

 
7. Čím si líška vystiela svoj brloh, 

keď očakáva mláďatá? 
 

a) Srsťou z vytrhanou z vlastného 
brucha 
b) Srsťou svojich koristí 
c) Hlinou a senom 

 
8. Akú šišku nenájdete nikdy na zemi, pretože sa rozpadne priamo na 

strome? 
 
a) borovicovú 
b) smrekovú 
c) jedľovú 

 
 9. Najviac ohrozeným ihličnatým stromom je: 

 
a) borovica 
b) jedľa 
c) kosodrevina 

 
 

1c, 2a, 3a, 4b, 5b, 6c, 7a, 8c, 9b 
 
 
 

 

 
 

Nedávno sme v našom kolektíve privítali 

nnoovvúú  ppaannii  uuččiitteeľľkkuu  

**MMggrr..  EEvvkkuu  DDţţaaččaarroovvúú**, 
ktorá učí slovenský jazyk a literatúru 

a dejepis, a zároveň je triednou učiteľkou 
I.A. Sme radi, ţe nám  bola ochotná 

odpovedať na zopár zvedavých otázok.  

1. Ako sa Vám páči na našej škole?  

Čo sa týka školy ako budovy, cítiť tu históriu a tak to má svoje čaro. Aj          

keď je niekedy dosť chladná . Ale hreje ma pri srdci príjemná pracovná 

klíma a milý, ústretový kolektív. A žiaci? Ešte si k sebe hľadáme cestu, no 

pevne verím, že nájdeme ten správny smer k úspešnému cieľu. 

2. Ste vydatá? Máte deti, rodinu? 

Som šťastne vydatá už presne 10 rokov a snažíme sa svedomite vychovávať 

2 dievčatká.  

3. Prečo ste sa rozhodli študovať slovenský jazyk na vysokej 

škole? 

Prvotne som sa ako vzorná študentka na strednej škole nechala inšpirovať 

učiteľkou slovenského jazyka, ktorá sa mi stala idolom. Ktovie, či niekoho 

nebudem inšpirovať aj ja . (...smiech) Páčil sa mi jej prístup k literatúre 

bežného života a hľadania zmyslu textov. Druhotne sa mi odbor Slovenský 

jazyk a literatúra prelínal s mojím súkromím a štúdium na vysokej škole 

samo o sebe bolo zážitkovým. 

4. Čo radi robíte vo voľnom čase? Aké sú Vaše záľuby? 

Voľného času mám popri dvoch deťoch kriticky málo, takže dá sa 

povedať, že môj voľný čas je časom stráveným v rodine. Spolu sa radi 

venujeme turistike, veľa cestujeme a krásne momenty ma baví 

zachytávať na fotografiách (pozn. red. – fotografie na týchto 
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ROZHOVOR 

 

stránkach sú zo súkromného archívu p. učiteľky). Nezaspávam však bez toho, 

aby som nesiahla na knihu na nočnom stolíku. Momentálne čítam Púštny kvet. 

 5. Čo si myslíte o našich ţiakoch? Aký by mal podľa Vás byť správny 

ţiak strednej školy? 

Nevstupujem na vyučovaciu hodinu do triedy v strese alebo nechuťou, to asi 

svedčí o tom, že atmosféra na hodinách sa mi nezdá až tak neúnosnou, aj keď 

sa mi stáva dosť často, že naša komunikácia zlyhá na nízkej motivácii 

k učeniu. 

Predstavovala som si všetkých v zelenom s klobúkom na hlave a puškou na pleci 

. Niektorí mi tento „ideál“ prekvapivo potvrdili a veľmi sa z toho teším. A 

preto chápem, že odborná zložka tohto štúdia je pre žiaka tejto školy viac 

zaujímavou aj dôležitejšou pre jeho ďalší život, no absolvent strednej školy 

by sa mal vedieť reprezentatívne predstaviť aj v iných zložkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Čo Vás motivuje pri práci so ţiakmi? 

Najkrajší zmysel učiteľa v tomto povolaní je podľa mňa spätná väzba. Od 

dobre napísanej písomky až po stretnutie sa s pozitívnym ohlasom po rokoch. 
  
 

7. Aké je Vaše obľúbené jedlo a čo neobľubujete? 

Nikdy neodolám sviečkovej na smotane s knedľou a naopak nepochutím si           

na čomukoľvek s kapustou. Na štedrý deň preto kvôli kapustnici naozaj 

hladujem, aby som videla prasiatko  . 

8. Čo si myslíte o móde súčasnej generácie stredoškolákov? 

Je to celkom individuálne, dnes sa medze v ničom nekladú, vkusne 

oblečený človek dáva výpoveď sám o sebe. Snažiac sa pochopiť mladú 

generáciu a ich súčasné hodnoty, sa niekedy len pousmejem, tak rovnako 

sa budú smiať, myslím si, aj oni po rokoch na vlastných fotografiách 

z tohto obdobia. Tepláky som však stále považovala za domáci úbor 

a slušná košeľa by mala byť výbavou každého šatníka. 

9. Venujete sa nejakému športu? 

Nikdy som nebola pravidelným aktívnym športovcom, v každom ročnom 

období sa však rekreačne spolu s rodinou športovo vyžívame.  

10. Máte nejaké ţivotné motto?  

Neriadim sa konkrétnym mottom, verím však, že veci sa dejú za istej 

príčiny a všetko má v živote svoj zmysel. Som veriaca a tak prijímam 

všetko to, čo ma na životnej ceste stretne. 

11. Chceli by ste niečo odkázať našim ţiakom? 

Sama som tu nováčikom, nie celkom ešte dokážem odhadnúť všetkých 

žiakov, avšak všeobecne môžem povedať, že tu cítiť 
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príjemnú rodinnú atmosféru aj medzi nimi. Prajem si, aby to tak zostalo aj 

naďalej, aby škola nebola strašiakom, ale príjemným prostredím a ešte viac si 

prajem žiakov bažiacich po vedomostiach.  (...smiech) 
 

Ďakujeme za rozhovor! 

 

 
 

 

 
 

 
 

Mnoho z ľudí, ktorí sa učia angličtinusi určite všimli, že Angličania, ale aj 
Američania sú známi tým, že si radi skracujú slová i vety. Veľké množstvo z nich 

sa dostalo aj do našej reči, hlavne do oblasti takzvaného „chatovania“, čiže 
komunikovania prostredníctvom internetu, väčšinou medzi mladšími 

generáciami. Slová ako LOL, TY alebo TC im určite nie sú cudzie. Poznáme však 
ich skutočný význam? Používame ich správne? 

 

 - LOUGHING OUT LOUD = NAHLAS SA SMEJEM 
 

  - AS SOON AS POSSIBLE = HNEĎ AKO TO BUDE MOŽNÉ 
 

  - SEE YOU = VIDÍME SA (NESKÔR) 

  - I DON´T KNOW = NEVIEM 

 - GREAT = SKVELÉ! 

 - YOU ALL = (VY) VŠETCI 
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Chatové skratky by sa určite nemali používať v oficiálnej konverzácii. 

Považuje sa to za nezdvorilé. Ak si však píšeme s kamarátmi alebo s niektorým 

členom rodiny, vtedy sú slangové výrazy a skratky celkom prirodzené. 

 - TALK TO YOU LATER = „POKECÁME“ NESKÔR 

 - YOU ARE = TY SI / VY STE 

 - GOTTA GO = MUSÍM ÍSŤ 

 - BEFORE = PREDTÝM AKO/NEŽ 

 - LATER = NESKÔR 

            - BE RIGHT BACK = HNEĎ SA VRÁTIM 

 
 

 

USA – 1. časť 

V polovici augusta sme sa vybrali s partiou na dovolenkový 

trip do USA s tým, že si tam prenajmeme auto a urobíme okružný 

výlet cez štyri štáty – California, Arizona, Utah, Nevada. Spolu to 

malo byť približne 3500km. Aby sme si cestovanie čo najviac 

spríjemnili, vybrali sme si na presuny americké auto – 

DodgeCharger R/T. 

 Chlapcov možno budú zaujímať údaje 5,7L, 8V a cca 300 

koní (obr.č.1). Počas cesty sme mali naplánované zastávky vo 

viacerých národných parkoch, a taktiež v troch veľkomestách.  

 

 

 

 

 

 

                             Obr.č.1 

V prvej časti cestopisu by som chcel priblížiť prírodu v USA 

a národné parky, ktoré sme tam navštívili. 
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Príroda 

Príroda v USA je veľmi kreatívna a rôznorodá. Ráz krajiny sa 

mení veľmi rýchlo. Z kaňonov a púští prechádza do planín a následne 

až do vrchov a stolových hôr (Obr.č.5). Veľké oblasti krajiny, či už 

to boli v teplejších častiach púšte, ale aj mimo nich, boli počas 

našej letnej návštevy vyschnuté, taktiež aj tráva, ktorá sa 

predpokladám zazelená iba v zimnom období, prípadne v letnom, 

keď zaprší. Aj napriek tomu sme sem-tam zahliadli pasúce sa kravy. 

Inde zase cestu lemovalo množstvo kaktusov, ktoré boli obkolesené 

nekonečnou, vyprahlou, skalnatou krajinou (hlavne v oblasti Las 

Vegas), (obr.č.2-7) 

 

 

 

                         Obr.č.3   
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Zvieratá 

 Samotnou kapitolou sú zvieratá žijúce voľne v prírode v USA. 

Počas nášho prechodu cez jednotlivé štáty a národné parky sme 

mali možnosť vidieť množstvo rôznych druhov zvery a to v tesnej 

blízkosti. Bežne sa v kempoch v okolí stanu pásli, alebo len 

prechádzali rôzne druhy jeleňov, zajace, jašterice, veveričky 

a dokonca sme našli v aute aj malého škorpióna, čo nás veľmi 

nepotešilo. Ďalej sa nám podarilo vidieť asi 20 metrov od cesty 

medvedicu s dvomi malými medvedíkmi, šakalov, losov, hady 

a myslím, že sa nám jednu noc okolo stanu potuloval aj medvedík 

 

      Obr. č. 2 

Obr. č. 4 

Obr.č. 5                                     Obr. č. 6 

Obr. č. 9 Obr. č. 10 

Obr. č. 11 

    Obr. č. 7 
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čistotný. Väčšina zvierat je na veľké množstvo turistov zvyknutá, 

takže nie je problém si ich z blízka odfotiť, prípadne nakŕmiť 

všadeprítomné veveričky. (Obr.č.8-15) 

 

 

 

 

 

Zaujímavú príhodu sme zažili v kempe v národnom parku 

Sequoia. Keď sme už po tme rozkladali stany, prišiel za nami sused 

z karavanu a povedal nám, že približne 10 metrov od nás videl počas 

predchádzajúcej noci medvede, ktoré zrejme hľadali potravu. 

Jeden z nás preto strávil noc radšej v aute a my ostatní sme noc 

tiež prežili  
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Národný park Grand Canyon (Arizona) 

 Hneď po prílete do Los Angeles sme sa vybrali smerom na 

východ do národného parku Grand Canyon. Vytvorila ho rieka 

Colorado a jeho dĺžka je 446 km, šírka 29km, hĺbka max. 1,8km. 

Turistika v Grand Canyone je od bežnej odlišná v tom, že na rozdiel 

od napr. Tatier, kde sa najprv ide hore a potom schádza dole, 

v Grand Canyone turistický chodník najprv klesá k rieke Colorado 

a až na ceste späť stúpa. Preto je dôležité dobre odhadnúť svoje 

turistické schopnosti. Hore okolo Grand Canyonu je taktiež 

množstvo pekných výhľadov, takže aj menej akčný turisti si tam 

prídu na svoje (obr. č. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Približne 25km od Antelope kaňonu je veľmi pekná vyhliadka 

na rieku Colorado. Vyhliadka ma názov HorsheshoeBend (ohyb 

podkovy), ktorý dostala podľa toku rieky v tvare podkovy. 

(Obr.č.20) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Koniec prvej časti, pokračovanie v ďalšom čísle. 
 

Pripravil Mgr. Ondrej Ruman 
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 „Päťdesiatka“ 

Naša škola oslavuje 50. výročie. Už pol storočia teda odovzdávame 

svoje vedomosti a vyprevádzame študentov do života. Vystriedalo sa tu 

mnoho ľudí od zamestnancov školy, cez učiteľov a majstrov, až po 

samotných žiakov a ostatný personál. Prešli sme si zmenami vládnych 
režimov a mnohými skúškami, lepšími aj horšími časmi, no zdá sa, že aj 

napriek tejto krivke to zvládame úspešne. Poďme sa teda pozrieť do 

minulosti a zaspomínať si na časy krásne, minulé. 
... ako sa to celé začalo... 

Samotný kaštieľ pochádza z 18. storočia a kedysi slúžil ako sídlo 
rodu Csákyovcov (ktorí ho dali v roku 1780 postaviť) a v čase po vyhorení 

Spišského hradu sa stal ich domovom. Posledným obyvateľom kaštieľa bol 

Juraj Csáky, ktorý v ňom žil až do roku 1945, kedy jeho rodičov zatkla 

sovietska vojenská polícia NKVD a deportovali ich do Budapešti.  

Ako uvádza školská kronika, šk. rok 1964/1965 bol prvým 

oficiálnym šk. rokom SPT školy, no lesníckou sa stala až v roku 1967: 
 

 
 

 „Nastúpilo 74 učňov. Vyučovanie bolo rozdelené  na teoretické 
(pondelok, streda, piatok) a praktické (utorok, štvrtok, sobota). Učni boli 

rozdelení do 3 tried: 

A trieda – 23 učňov, triedny učiteľ: Olejár Pavol 

B trieda – 24 učňov, triedny učiteľ: Kvokačka Ján 

C trieda – 26 učňov, triedny učiteľ: Volčko Ján  
Pre mimopracovnú výchovu boli zriadené tieto krúžky:  

- Športový, ktorý viedol p. Stoják František 

- Strelecký, ktorý viedol p. Jacko Emil 
- Technický, ktorý viedol p. Volčko Ján 

- Fotografický, ktorý viedol p. Kendra Vladimír 

 

V priebehu školského roku bol usporiadaný medzitriedny volejbalový 
a futbalový zápas, šachový turnaj a preteky na lyžiach. Učeň Vdovjak Milan, 

Olejár Ján, Čuľovský Vladimír sa zúčastnili na krajských a celoštátnych 

pretekoch.   

V rámci odborného výcviku sa učni zúčastnili v mesiaci máj 

jednomesačnej brigády pri zalesňovaní na polesiach Lesného závodu 

Spišského Podhradia v Kluknave, Bijacovciach a Branisku.   
  

 

 

 

 

 
 

    

 

  

   

 
 
 
 

-  

 
 

POHĽAD DO MINULOSTI 

Exkurzia 1965 
Skalnaté pleso 

Vysoké Tatry 

Školský rok 1964/1965 bol ukončený 31. júna 1965.“ 

2 

Na oslavách 1. mája sa zamestnanci 

a učni zúčastnili na sprievode v Prešove 
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PREČ S NUDOU 

7. nov. 2017 Kino 

Úsmev Levoča 

19:00 - 17€ 

14. nov. 2017 

Divadlo Grand 

Košice 19:00 - 15€ 

28. okt. 2017 

Ministry of Fun BB 

21:00 - 10,89€ 

7. dec. 2017 Kino 

Scala Prešov 19:00 

10€ 

16. dec. 2017 

Aréna Poprad 

17:00; 12-14 € 

26. nov. 2017 
Kultúrny dom 

Batizovce  
18:00; 14 € 

7. dec. 2017 Steel 
Aréna Košice 

19:00; 14 - 25 € 

26. okt. 2017 GES 

club Košice 19:00; 

18 – 25 € 

9. dec. 2017 ENCORE 

the club Prešov 

19:00 16 – 48 € 
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