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22. mája 2017 

našu školu navštívil 

prezident Slovenskej republiky, 

Andrej Kiska. 

Privítali  ho naši študenti, 

občania obce Bijacovce. 

V spoločenskej miestnosti rokoval s vedením    

školy, obzrel si areál školy aj  múzeum. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

O tom sa Dávidovi ani nesnívalo             

 
    

 

 

Pán prezident dostal dar od Jakuba Školníka 



Vážení kolegovia, milí žiaci, 

konečne sme sa dočkali vytúženého konca školského roka 

a ešte vytúženejších prázdnin. Školský rok 2016/2017 bol však 

veľmi pestrý. V septembri naša škola v spolupráci s inými 

organizáciami pripravila 16. ročník Dňa Sv. Huberta a takisto 

sa otvorilo Múzeum lesníctva a poľovníctva, no stihli sme sa zúčastniť aj na 

medzinárodnej lesníckej výstave v Nitre. V októbri sme boli našu školu 

predstaviť na Burze stredných škôl v Gelnici. Ani v novembri sme nezaháľali 

a vybrali sme sa na spoločnú poľovačku, zúčastnili sme sa na  protidrogovom 

výchovnom koncerte a naši šikovní žiaci si priniesli krásne druhé miesto 

z turnaja pre stredné školy v stolnom tenise v Levoči. Študenti si mohli 

otestovať svoje všeobecné znalosti v súťaži Expert Geniality Show 

a vedomosti z angličtiny si prevetrali na školskom kole Olympiády 

v anglickom jazyku, ktoré sa konali v decembri. V druhý decembrový deň si 

naši končiaci štvrtáci pripravili stužkovú slávnosť. Po vianočných prázdninách 

sme si so žiakmi boli pozrieť v kine rozprávku Anjel Pána 2. V januári sa 

konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v Poprade, odkiaľ si 

Ondrej Hanko priniesol krásne druhé miesto v kategórii 2D. Na svätého 

Valentína si Zväz protikomunistického odboja pripravil pre našich žiakov 

besedu s politickými väzňami a žiaci si mali možnosť vypočuť ich priame 

svedectvá. Vo februári sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení 

Charleyho teta v Spišskej Novej Vsi a na súťaži vo vábení zveri. Pred jarnými 

prázdninami si dali naši žiaci týždeň oddych od školy a svoje športové 

schopnosti si zlepšili na lyžiarskom výcviku. V polovici marca sa konala 

Externá časť maturitnej skúšky a žiaci sa zúčastnili na chovateľskej 

prehliadke trofejí. Siedmeho apríla sme na Deň narcisov podporili Ligu proti 

rakovine. V apríli sa družstvo našej školy umiestnilo na 4. mieste súťaže 

zručností s názvom Drevorubač Junior a výtvarné práce našich žiakov sme 

zapojili do súťaže „Cesty za poznaním minulosti“. Našu  školu poctil svojou 

návštevou prezident Slovenskej republiky J.E. Andrej Kiska dňa 22. mája 

2017. V máji naši maturanti prešli Praktickou skúškou odbornej zložky 

maturitnej skúšky. No a jún sa nesie v duchu uzatvárania známok, záverečných 

skúšaní a výletov.  

Prajem Vám, vážení kolegovia a milí žiaci, aby ste si dni voľna a tepla 

naplno užili a v septembri nastúpili plní zážitkov a dobrej nálady. 

               Mgr. Eva Vasilková 

 



Druháci  majú takýto pohľad na učiteľa.  

Ako by mal vyzerať učiteľ  

 slušne oblečený, žiadne vyzývavé oblečenie, 

 nemal by nosiť veľa šperkov,   

 vyzerať čo najmladšie (Snaha je stále. pozn. red. ),  

 mal by sa fyzicky udržiavať,  

 chlap by nemal byť zarastený,  

 nemal by byť nositeľom chorôb, 

 mal by byť vysoký, nemal by byť potetovaný ako basista, čistý, nemal by 

smrdieť,  

 podľa mňa je jedno, ako učiteľ vyzerá, mal by pôsobiť slušne a upravene,  

 nemal/a by odhaľovať svoje krivky, nemal/a by sa nadpriemerne 

odhaľovať 

 

Aký by mal byť k žiakom  

 spravodlivý, trpezlivý, slušný,  

 mal by to mať v hlave všetko v poriadku,  

 mal by sa slušne správať v škole, doma aj na verejnosti, 

 mal by byť príkladom pre žiakov,  

 vždy by mal byť pozitívne naladený,  

 mal by chápať žiakov zo sociálne slabších rodín,  

 mal by žiakom dôverovať,  

 mal by byť primerane prísny,  

 nemal by tolerovať podvádzanie, 

 mal by si vybudovať rešpekt,  

 mal by byť milý,  

 mal by sa odborne vyjadrovať a učivo vysvetľovať tak, aby ho pochopili 

aj slabší žiaci, 

 mal by byť pre žiaka oporou, 

 mal by sa vždy slušne odzdraviť,  

 mal by byť podnetný, inovatívny, robiť zaujímavé hodiny,  

 mal by vedieť presadiť svoj názor, ale byť aj tolerantný, vypočuť si žiakov 

a vedieť si priznať chybu, ak ju spravil, 

 mal by mať rád svoju prácu.  

 

 



Ako by sa mal správať na verejnosti  

 mal by byť slušný doma, v škole aj na verejnosti,  

 nemal by rozprávať vulgárne,  

 nemal by piť alkoholické nápoje na verejnosti,  

 mal by reprezentovať svoju školu a nerobiť jej hanbu,  

 mal by sa vždy slušne pozdraviť,  

 mať úctu k starším,  

 nemal by  žiakov „rozoberať“ na verejnosti, ohovárať ich, 

 nemal by robiť nezákonné veci,  

 

 

  

Vždy, keď si povieš: 

„Moja učiteľka, môj učiteľ ma nemajú radi,“ spýtaj sa seba: 

„A čo si urobil pre to, aby si s nimi mal dobrý vzťah?“  

   

Nedokážem naučiť kohokoľvek čokoľvek. 

Môžem ho priviesť iba k tomu, aby myslel.  

   

Ak máš, milý učiteľ, pokušenie stratiť s niekým trpezlivosť, 

len si pomysli, koľko trpezlivosti má Boh s tebou po celý čas. 

   

Študenti zabudnú, čo ste povedali, čo ste urobili, 

ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili.   

   

Dobrý triedny učiteľ pozná dobre svoju triedu,  

a  predsa ju má rád. 

 

 



V zdravom tele, zdravý duch! 

 

Pred jarnými prázdninami, na prelome februára a marca, sme sa 

zúčastnili na lyžiarskom výcviku. Do lyžiarskeho strediska 

v Ždiari vo Vysokých Tatrách sme to nemali ďaleko. Väčšinu 

nákladov spojených s ubytovaním, stravou a samotnými skipasmi prepláca 

škola. Peniaze poskytuje ministerstvo školstva. My sme doplácali iba 30€, čo je 

málo. Preto sa čudujem niektorým žiakom, že sa toho nechceli zúčastniť. Títo 

žiaci prišli nielen o možnosť naučiť sa lyžovať, ale aj o relax a množstvo 

zážitkov.  

Ak hovorím o zážitkoch, tak napríklad : V jeden večer vystupoval folklórny 

súbor v sanatóriu kde sme bývali. V ďalší deň mali možnosť žiaci navštíviť 

Beliansku jaskyňu. Vždy poobede sme sa mohli okúpať v bazéne. Nehovoriac 

o tom, že na svahu sme každý deň zažili kopec srandy. 

Počasie nám celkom vyšlo, okrem stredy, kedy fúkalo, snežilo a boli zlé 

podmienky. Nielen mňa, ale asi všetkých trochu zarazila strava, ktorá bola 

veľmi diétna. Asi bola určená pre dôchodcov v tom sanatóriu. 

Väčšina z nás sa lyžovať naučila, aj ja. Je to pre mňa relax. Páčilo sa nám to 

a užili sme si to.                   

                                                            

Peter Benedik II.A 

 

 

 

 



Pred lyžovaním sa treba poriadne posilniť 

 

 

                                                A ide sa na to....   

 

 

   

 Pohoda, klídek, tabáček...       

      

 

 

 

 

      Po drine nasleduje relax... 

 

        Na prehliadkovej trase v jaskyni prešli naši návštevníci   

      860 schodov.                       

                        

 

 

 

 

 



  Súťaž vo vábení zveri 

 

Keď nám pán učiteľ Bučák oznámil, že na 

Strednej lesníckej škole v Prešove sa bude 

konať súťaž vo vábení zveri, neváhal som ani 

sekundu a prihlásil som sa. 

Súťažné disciplíny boli dve, a to vábenie 

jelenej zveri a vábenie ostatnej zveri. Ja a Paťo Hoza sme vábili 

jeleňa. Snažili sme sa napodobniť mladého alebo starého hľadajúceho 

jeleňa, jeleňa, ktorý ovládol čriedu jeleníc a vyhrážajúceho sa jeleňa. 

Martin Novák napodobňoval ostatnú zver – rujnú srnu, hlas diviaka 

a zajačí nárek. 

Na takejto súťaži som bol prvýkrát. Vábiť v lese je oveľa ľahšie ako 

pred porotou. Mal som trému a a bol som v strese. Paťo bol lepší ako 

ja, nebol taký nervózny, a preto skončil dobre. 

Bolo to dobre urobené, porotcovia nám po skončení súťaže ukázali, 

kde sme robili chyby a tiež správnu techniku vábenia. Potom sme sa 

dobre najedli, počkali na vyhodnotenie a domov šli plní nových 

zážitkov. Určite budem trénovať a zúčastním sa aj na ďalší rok.                                                 

 

Filip Slivenský, I.A  

 



 

 

 

 

      

 

                                  

 

     Filip Slivenský priamo v akcii 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

            

 

 

        Martin Novák, Patrik Hoza, Filip Slivenský  

 

 



Osudy iných nám nie sú ľahostajné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. apríl 2017 upršaný, zamračený deň. My, dobrovoľníci,  

Dávid Kollár, Lukáš Valigura, Mário Richtarčík, PhDr. Zuzana 

Vilčková sme sa stretli vysmiati a plní očakávania, ako na nás 

budú ľudia reagovať. Je smutné, že sa občas stretneme so 

zachmúrenými ľuďmi, ktorí si myslia, že našou jedinou úlohou je 

sledovať, koľko hodí konkrétna osoba do pokladničky. Nezaujíma 

nás to. Dôležité je, že ľudia sú ochotní prispieť. A my sme radi, že 

Lige proti rakovine môžeme aspoň trochu pomôcť. So zbierkou 

sme začali na škole, obišli sme časť obce Bijacovce, navštívili sme 

ZŠ v Spišskom Podhradí na Palešovom námestí, obchody, 

Mestský úrad v Spišskom Podhradí. Jeden náš dobrovoľník mal 

mimoriadny úspech u dievčat na ZŠ, takže, Mário, berieme vás aj 

o rok. Novým dobrovoľníkom medzi nami bol Lukáš Valigura, 

no a dobrovoľník Dávid Kollár pomáhal zbierať finančné 

prostriedky už tretí rok. Dúfame, že aj toto naše úsilie pomôže 

tým, ktorí to potrebujú najviac.  

Nezabúdajme na to, že kto nerobí nič pre druhých,  

nerobí nič ani pre seba. 

Spolu sme vyzbierali 238,31 €. 

Všetkým, ktorí prispeli, ĎAKUJEME.  



Lovu, lesu, poľovníctvu zdar! 

Po ukončení poľovníckej sezóny, v mesiacoch marec, apríl, obvodné 

poľovnícke komory usporadúvajú chovateľské prehliadky trofejí ulovenej zveri. 

Chovateľské prehliadky slúžia na zhodnotenie poľovného hospodárenia 

v jednotlivých revíroch. Slúžia odbornej, ale i laickej verejnosti. 

Na jednu takúto prehliadku sa boli pozrieť aj naši „internátni“ 

v Baníckom spolku Spiš – Opk SNV. 

Videli sme vskutku nádherné trofeje, najmä jelenej a srnčej zveri, diviačie 

kly, lebky vlkov a preparáty, napr. rysa. 

Pri každej trofeji bol štítok so základnými informáciami (napr. dátum 

lovu, meno lovca, revír, bodová hodnota, vek...).Okrem toho sme mali možnosť 

vidieť aj exponáty baníckeho múzea, ktoré je hneď vedľa.  

 

Zaujímavou bola abnormálna trofej jelenieho 

parožia. Jeho lovec nám prezradil, že išlo 

o starého, asi 15-ročného, jeleňa, ktorý mal 

poškodené pohlavné orgány, a to mu 

spôsobilo deformáciu parožia. Po zatlačení 

prstom mu z parožia vytekal hnis a vraj to 

strašne zapáchalo.   

 

 

 

 

 

Patrik Hoza a Peter Džurňák pri 

zbierke srnčích trofejí.                                    

 

 

 

Text a foto: Ing. Jaroslav Bučák 

 

 



Keď sme preberali publicistický štýl, mali druháci pripraviť interview. 

Jeden z dvojice bol reportér, druhý známa osobnosť. 

Reportér položil 5 otázok a osobnosť na ne 

odpovedala. František Kollár a Mário Richtarčík sa 

inšpirovali neporaziteľným Chuckom N.    

 

1. Kde ste sa narodili?  

Narodil som sa v nemocnici, ktorú som si sám postavil. :-))))  

2. Vraj ste veľký športovec. Zúčastnili ste sa na nejakej súťaži?  

Áno, vyhral som Tour de France na stacionárnom bicykli.  

3. Utrpeli ste niekedy nejaké zranenia?  

Áno, mal som autonehodu, amputovali mi nohy. Ale nejako som to 

rozchodil.  

4. Hovorí sa o vás, že si v noci nechávate zapnutú nočnú lampičku. 

Bojíte sa tmy?   

Nie ja sa tmy nebojím. To tma sa bojí mňa.  

5. Aký je váš najväčší životný úspech?  

Vyhral som kameň, papier, nožnice so zrkadlom.  

 

 



Ak bude čítať náš Poddubáčik pán Chuck Norris, dúfam, že sa 

neurazí.  

 Chucka Norrisa raz uhryzla kobra do nohy. Po troch 

dňoch veľkej bolesti kobra zomrela.  

 

 Chuck Norris rozplače cibuľu.  

 Poznáš Mŕtve more ??? Chuck Norris ho zabil ! 

   

 Chuck Norris vie zabiť dve rany jednou muchou. 

 

 Len Chuck Norris dokáže svojmu nepriateľovi odtrhnúť hlavu a hodiť mu 

ju do tváre.  

 

 Chuck ako jediný dokáže zabuchnúť otáčacie dvere.   

 

 Smrť telefonuje: Ahoj, za tri dni zomrieš.“  

Odpoveď: „Pri telefóne Chuck Norris:“  

Smrť: „Prepáčte, asi mám zlé číslo.“  

 

 Tri najčastejšie príčiny smrti u ľudí : fajčenie, alkohol, Chuck Norris.   

  

 Chuck Norris bol na detektore lži. Tá mašina sa ku všetkému priznala.  

 

 Keď vynálezca telefónu vynašiel telefón zistil, že už má 2 neprijaté 

hovory od Chucka Norrisa.  

 

             



 

Kreslíme, fotíme  

Určite ste si všimli obálku  časopisu, 

ktorý držíte v ruke. Máme na škole 

výtvarný talent, Milana Klembaru. 

Okrem neho však radi kreslia aj štvrtáci, 

ďalší prváci a niektorí radšej 

zachytávajú svet fotoaparátom. 

 

Autorom tohto obrázka je Dávid 

Kollár zo IV. A  

 

 

Tu sa realizoval  

Samuel Maliňák z I. A 

 

 

 

 

 

 



Marek Majkuth radšej fotografuje  

 

 

 

 

 

 

Marek sa zapojil do súťaže Zelený objektív s týmito fotkami. Je 

naozaj majster. 

 

 

 

 

 

 

 

Nestál na stupni víťazov, ale blahoželáme... k tomu, ako vie zachytiť 

čaro okamihu.   

 

 

 



O hudobnom krúžku.... 

Ondrej Remias: S hudobným krúžkom sme začali na začiatku 

školského roka. Navrhol nám to pán vychovávateľ, Mgr. Ondrej 

Ruman. Začiatky boli ťažké, prsty nás boleli od strún. prvé mesiace 

sme sa učili akordy a rytmy. Po čase, keď sme začali prekladať 

akordy, tak sme sa začali učiť pesničky. každému pasoval iný nástroj, 

niekomu gitara, inému harmonika, klavír.  

Patrik Hoza: Krúžok vedie pán Ruman, ktorý vie dobre hrať na 

gitaru. On tento krúžok založil. Hodina prebieha tak, že pán Ruman 

nás zvolá z izieb, dáme sa do skupiny pred internát a ideme do 

hudobnej učebne. Tam sa radíme a ideme hrať, trénovať. Na tabuľu 

napíše schému akordov a rôzne rýmy. Každý si zoberie svoj nástroj, 

na ktorý trénujeme. Pán vychovávateľ sa nás pýta, aká pesnička sa 

nám páči a potom sa ju učíme. Hudobná výchova trvá od 14.00 do 

16.00.V učebni máme gitary, flauty, bubon, harmonika, varhany... 

Hodiny s pánom Rumanom sú vždy zábavné.  

 Peter Benedik: Ja hrám väčšinou na harmonike. Krúžok vedie pán 

Ruman a je s ním vždy veselo. Najprv nám vysvetlí, čo a ako a potom 

sa púšťame do pesničiek. Sme radi, že sa na internáte nenudíme.  

Redakcia praje veľa tvorivých chvíľ a snáď sa niekedy dočkáme aj 

spoločného vystúpenia.  

 

 

 

 

 

 



Ako sme boli v Banskej Štiavnici súťažiť 

      Pocity zo súťaže boli dobré, vedeli sme, že sa môžeme umiestniť na 

popredných priečkach, ale sebadôvera nás zradila. Mali sme veľkú trému a naše 

píly boli tiež pod stresom, keďže nechceli naštartovať. Naše retiazky sa tiež 

nechceli rozbehnúť po drážke lišty. Každý od nás očakával, že sa umiestnime na 

popredných priečkach, keďže minulý rok to nevyšlo. Tento rok nás videli 

s prvým miestom v rukách, ale nikto netuší, aký pocit človek prežíva, keď na 

neho striehne dav ľudí a vy,  ako sám vojak v poli, tam bojujete so stresom 

a s trémou.  

 Ďakujeme majstrovi za čas, ktorý s nami strávil pri nácviku a dúfame, že sme 

ho nesklamali. Človek sa učí na vlastných chybách.  

Mohli sme sa stretnúť s profíkmi, od ktorých sme si vzali rady, ktoré využijeme 

v tomto našom odbore. Profesionálny pilčík nám povedal, že mu trvalo 15 

rokov, aby získal zručnosť, ktorú nám predviedol.  

Ďakujeme všetkým, ktorí nám držali palce.                       

 

 

Dávid Vajda, III.A  

 

 

 

 

 

 



Milí naši reprezentanti školy, Dávid, Rasťo a Patrik, sme radi, že ste nabrali 

odvahu a bojovali s trémou a stresom. Aspoň ste si overili, že niektoré situácie 

v živote nie sú ľahké. A nedopadli ste až tak zle.  

Dokonca dvaja z troch stáli na stupni víťazov.  

              

 

 

 

 

 

                              

                                                       

                                        Patrik Široký v disciplíne  

                                        PRESNÝ REZ – 3. miesto   

 

                                    

 

 

 

 

 

                                                  

                                        Rastislav Valkošák v disciplíne  

                                       KOMBINOVANÝ REZ –   2. miesto  

 



Ako jednotlivci naši bojovníci dopadli takto (všetkých súťažiacich bolo 15): 

Rastislav Valkošák – 9. miesto,  

Dávid Vajda – 11. miesto,  

Patrik Široký – 13. miesto.   

 

Družstvo našej školy sa umiestnilo na 4. mieste (súťažilo 5 družstiev). 

 

 

 

 

 

Foto: F. Zavadský, MOV 



Mgr Eva Vasilková vyspovedala bývalého žiaka našej školy, 

Mareka Koperdáka. Maturoval v roku 2014. Bol súčasťou triedy, 

ktorú by sme mohli označiť za „veselú kopu“, vedeli sa priprieť 

učiť, boli slušní a dôležité je, že na hodiny s nimi sa človek tešil, 

pretože sa stále dočkal spätnej reakcie. Zväčša pozitívnej. 

1. Ako sa ti darí? Kde pracuješ? 

Darí sa mi výborne. Pracujem a v podstate sa pohybujem po celej Európe – 

Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Anglicko, Francúzsko... Pracujem 

ako montér. 

 

2. Už si ženatý? Máš svoju rodinu?  

Nie som ženatý, nemám rodinu, mám priateľku. Možno bude aj nejaká rodina.  

 

3. Ako si spomínaš na našu školu? Na čo spomínaš najradšej?   

Na školu spomínam v dobrom, najradšej na triedneho učiteľa, Ing. Bučáka. 

Nemám na koho v zlom spomínať.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Ak by si sa mohol vrátiť späť na školu, čo by si (u)robil inak? 

Nič by som neurobil inak. Možno by som sa viac učil. Čím viac človek vie, tým 

viac si ho ľudia vážia. 

 

5. Je niečo, čo by si na našej škole zmenil? Ak áno, tak čo?  

Nič by som nemenil. Z môjho pohľadu tu bolo všetko v poriadku, s každým sa 

dalo dohodnúť. Na praxi to bolo fajn. 

 

6. Využil si vedomosti a zručnosti, ktoré si získal na škole? Ak áno, ako?  

Áno, využil som, najmä vodičák, elektrotechniku, fyziku a cudzí jazyk. 

 

7. Je podľa teba cudzí jazyk pre mladých ľudí dôležitý? Ak áno, prečo?  

Podľa toho, aký cudzí jazyk. Využil som aj angličtinu, priučil som sa poľštine, 

trochu viem aj po nemecky. Je potrebné vedieť sa dorozumieť hlavne po 

anglicky, lebo je to svetový jazyk a po anglicky vie skoro každý cudzinec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Kedy najviac využívaš cudzí jazyk?  

Každý deň. 

 

9. Čo by si chcel robiť v budúcnosti?  

Chcel by som mať vlastnú rodinu, dobrú robotu.  

 

10. Bola by to práca v zahraničí?  

Nie, pretože by som chcel byť čo najviac pri rodine. 

 

 

 

Marek pracoval  aj pre „slávnych“ Geissenovcov 

 

            

 

 

 

 

 

 

  Takéto stroje sa len tak v škole nevidia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ....videl aj kus sveta 

 

 



11. Čo by si poradil našim žiakom?  

Učiť sa, učiť sa, učiť sa! Užívať si školské časy, pretože potom príde práca 

a povinnosti a starosti. Teraz sa vám to tak možno nezdá, no raz vám bude táto 

škola chýbať. 

12. Chcel by si niečo odkázať učiteľom, ktorí ťa učili? 

Samozrejme, že by som chcel. Tak, ako sa správali k nám, nech sa správajú aj 

k terajším žiakom, ale hlavne nech sa žiaci správajú úctivo k učiteľom. Veľa 

šťastia, zdravia, optimizmu a chuť učiť (sa).  

 

 

 

 

 

Ani Mareka neminula maturita z angliny   

 

 

 

 

 

 

 

 

Robil nástenky 

 

Milý Marek, ďakujeme za pekné slová, ochotu s nami spolupracovať. 

V mene celej redakcie držíme palce a prajeme, nech sa Ti splnia všetky sny. 



  

 


