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      Posledný februárový týždeň je MEDZINÁRODNÝM  

TÝŽDŇOM  PRIATEĽSTVA . Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či 

máte okolo seba ľudí, ktorých môžete považovať za priateľov?  

      Ja som vo svojom živote stretla niekoľko ľudí, o ktorých môžem 

tvrdiť, že to sú (boli) priatelia. Keď pracujem na časopise, sedím na jej 

mieste v počítačovej miestnosti a nedá sa na ňu nespomenúť si. Bola 

tým človekom, ktorého môžeme nazvať priateľ s veľkým „P“. 

Hovorím o pani učiteľke, Ing. Marcele Dilongovej. Spoznala som ju, 

keď som tu nastúpila do zamestnania. Na škole je už len pár 

študentov, ktorí vedia o kom hovorím. Milá, usmievavá, ochotná 

pomôcť každému a ochotná vyložiť srdce na dlaň. Vyparila sa 

z môjho života a ja stále za ňou smútim a budem smútiť navždy.  

      Vraví sa, že čas všetko vylieči. Nie je to pravda. Je pravda, že žiť 

sa musí ďalej. Hľadáme a nachádzame nových priateľov. Takých,  

s ktorými si vieme pokecať o bežných, o vážnych, o veselých veciach. 

Vieme sa navzájom pokritizovať, kritiku bez okolkov a urážania sa 

prijať, vieme si povedať „na rozum“ a stále si perfektne rozumieme. 

Stačí, že spolu pijeme kávu a potichu  hrá rádio. Niekedy si nemusíme 

povedať ani slovo, a predsa vieme komunikovať. Však, Agátka?  

      Nezabudnite teda povedať svojim priateľom, že ich máte radi, že 

si ich vážite, že keď potrebujú pomocnú ruku, stačí zavolať.  

                                                                        PhDr. Zuzana Vilčková 

 

Priateľ je ten, kto pozná melódiu v tvojom srdci 

a spieva ti ju, keď strácaš melódiu.    



Vážený učiteľský zbor, milí žiaci, 

 

čas beží neúprosne rýchlo. Posledné tóny Tichej noci 

pomaly dozneli, a aj keď sa Perinbaba v našich 

končinách trochu oneskorila, Vianoce a aj uplynulý rok už máme viac 

menej úspešne za sebou. Opäť stojíme na prahu nového roka 

s očakávaniami v srdciach. Predsavzatia, ktoré si každoročne dávame 

a ktoré sa v mnohých prípadoch týkajú povianočných kíl navyše, ale 

tiež záväzkov, že ten nasledujúci rok bude o čosi lepší, už čakajú na 

svoje uskutočnenie. Je to obdobie, kedy väčšina ľudí bilancuje svoje 

osobné úspechy a prehry. Avšak každý okamih nášho života 

v minulom roku sa nestal len tak pre nič za nič. Všetko má svoj 

zmysel. A ako hovorí jedna ľudová múdrosť: „Hlúpy človek sa poučí 

na vlastných chybách, múdry na cudzích.“  

Ľudia si zvyknú navzájom okrem iného priať tri najdôležitejšie veci v 

živote: šťastie, zdravie a lásku. Šťastie je stav, kedy si povieme, že 

nám už nič viac nechýba. Niekomu k tomu stačí dostatok peňazí, 

zdravie, sláva, splnenie snov alebo úspechov v práci či v škole, 

založenie rodiny a podobne. Ale šťastie by malo byť spojením 

viacerých vecí, no hlavne by nemalo byť jednostranné. Ak totiž nie sú 

šťastní naši blízki, nemôžeme pociťovať dokonalú radosť ani my.   

Bez zdravia by sme toho v živote veľa nedokázali. Len zdravé ruky 

môžu vyrobiť chlieb a len zdravá myseľ môže posúvať svoje 

vedomosti tým správnym smerom. Je to spojenie fyzického, 



psychického a sociálneho aspektu. Ak to všetko spolu funguje, môžu 

sa v našej spoločnosti vyvíjať   ľudia, ktorí urobia svet lepším a krajším. 

O láske sa toho už veľa popísalo a naspievalo. Existuje množstvo románov, 

filozofických úvah a iných žánrov opisujúcich rôzne formy lásky, ktorá tu vždy 

bola, je a bude. Človek bez nej jednoducho nedokáže žiť. Tá však nie je len 

o dvoch ľuďoch, ktorí sú do seba zaľúbení. Synonymom lásky je úcta, 

pozornosť, porozumenie, ochota podať pomocnú ruku v ťažkých chvíľach, 

poradiť či vypočuť si jeden druhého. Nie je vyhradená len pre dvoch ľudí, ktorí 

sa dôverne poznajú alebo len pre členov rodiny, ale pre celú spoločnosť. Ako 

povedal jeden známy filozof: „Keby na zemi vládla láska, nepotrebovali by sme 

zákony.“ 

Do nového roku 2016 Vám všetkých prajem, aby ste si kúsok vianočnej nálady 

preniesli aj do všetkých ostatných dní. Učiteľom želám pevné nervy, veľa 

úspechov v práci aj v osobnom živote, aby nestrácali nádej a aby mali veľa veľa 

trpezlivosti so žiakmi. Žiakom želám veľa pevnej vôle, aby svojimi 

vedomosťami robili učiteľov, rodičov a koniec koncov aj samých seba 

šťastnými, aby svojím zdravím prispievali k všeobecnému dobru spoločnosti 

a aby boli odvážni a nebáli sa navzájom si pomáhať. 

Šťastný nový rok! 

                                                                                           Mgr. Eva Jacková  

 

                          

 

 



Predstavujeme chránené územia a zaujímavosti prírody 

okolia Bijacoviec 
(3. časť) 

 

Národná prírodná rezervácia Sivá Brada 
 

Asi 3 km západne od Spišského Podhradia sa nachádza NPR Sivá 

Brada. Je to travertínová kopa , ktorá vznikla vyzrážaním travertínu 

z uhličito-vápenatých prameňov. Na vrchole travertínovej kopy bola 

roku 1675 vybudovaná kaplnka sv. Kríža v blízkosti vrcholového 

prameňa, ktorý je dnes už  nečinný. 

  

 

Lokalita je známa vďaka minerálnym prameňom, o ktorých už roku 

1549 písal J. Werhner v knihe „O podivných vodách severného Spiša“, 

ktorá vyšla v Bazileji. Dodnes produkujú dva pramene chutnú 

minerálku. V minulosti tu existovali kúpele, ktoré využívali vodu 

týchto prameňov na liečenie pohybových a zažívacích orgánov.  



                                

 

Vďaka spomínaným minerálnym prameňom je Sivá Brada aj významnou 

botanickou lokalitou. Slanomilná a močiarna vegetácia sa tu mieša so 

suchomilnou a teplomilnou kvetenou. K najvýznamnejším patria 

barička prímorská, páperník nízky, zemežlč slatinná, prvosienka 

pomúčená, ostrica vzdialená, sivuľka prímorská a iné.  

Z predstaviteľov fauny  tu žije vzácna jašterica zelená a bežné 

druhy našich živočíchov.  

 Aj toto chránené územie je však tvrdo atakované ľudskou 

činnosťou, a tak patrí Sivá Brada medzi najohrozenejšie na 

Slovensku. To sa najviac prejavuje ústupom vzácnych druhov tunajšej 

flóry.   

                                                                           Ľubomír Tatarko  

 

 

 

 



Olympiáda z anglického jazyka v školskom roku 2015/2016 

      Dňa 17.12.2015 sa v čase od 7:30 – 10:30 na našej škole v odbornej učebni 

anglického jazyka konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 

7 žiakov, ktorí sa na našej škole učia anglický jazyk: D. Kollár (III.A), F. Kollár (I.A), D. 

Lačný (I.A), N. Petruško (III.A), J. Školník (I.A), J. Tulej (II.A), a D. Vajda (II.A).  

Súťažilo sa v kategórii 2D, ktorú tvoria žiaci stredných odborných škôl a ktorá prebieha 

v 4 súťažných kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne). 

      Školské kolo olympiády z anglického jazyka pozostávalo z piatich častí: 1. 

gramatický text, 2. lexikálny test, 3. čítanie s porozumením, 4. počúvanie 

s porozumením, 5. opis obrázka + dialóg. 

Prvá časť bola zameraná na všeobecný gramatický prehľad žiakov. V druhej časti sa 

zamerali na slovnú zásobu. Tretia časť bola venovaná čítaniu s porozumením. 

V predposlednej časti si žiaci vypočuli text, na základe ktorého mali doplniť vety jedným 

až štyrmi slovami. Posledná časť pozostávala z opisu obrázka a dialógu medzi žiakom 

a učiteľmi. 

Všetci žiaci preukázali vedomosti na úrovni študenta strednej odbornej školy. Prvé tri 

miesta obsadili: D. Lačný (57b./70b.) (postup do okresného kola), N. Petruško 

(39b./70b.) a F. Kollár (38b./70b.). Blahoželáme!  

      Prvý menovaný sa zúčastnil obvodného kola Olympiády v anglickom jazyku 

v Poprade dňa 14.1.2016, kde skončil ako posledný – získal 25,5b./70b.). Avšak našu 

školu reprezentoval skôr v negatívnom zmysle. Pedagógovia vedúci olympiády sa 

nestotožňovali s jeho správaním. Dúfame, že sa podobné situácie už nebudú viac 

opakovať a že víťazi školských kôl budú robiť našej škole len dobré meno.   

                                         Mgr. Eva Jacková 

 



 

      Na začiatku školského roku 2015/2016 nás pán riaditeľ zapojil do programu 

Erasmus +, ktorý sa uskutočnil v období od 3.októbra do 17.októbra 2015 

v Českej republike. Pán riaditeľ  spolu s pánom majstrom, Františkom 

Zavadským, vybrali 12 žiakov,  ktorí túto odbornú stáž absolvovali.  

      Táto odborná stáž bola vykonávaná v lesných porastoch Českej republiky vo 

Frídlande nad Ostravicí. Bývali sme v hoteli Dejmon,  ktorý sa nachádzal v obci 

Čeladná. Odborná stáž trvala 2 týždne. Počas týchto 2 týždňov sme mali 

možnosť spoznať toto krásne prostredie a mnoho kultúrnych pamiatok. Ale 

hlavne sme spoznávali nové pracovné spôsoby, technologické postupy práce 

v lese.  

      Predtým, ako sme vstúpili do lesných porastov každý z nás podstúpil 

odborné školenie bezpečnosti pri práci. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín po 3 

žiakov. Žiaci každý deň dostávali iné pracovné úlohy,  napr. sadenie sadeníc, 

ochranné natieranie sadeníc proti škodcom, ťažba a sústreďovanie dreva, 

prerezávky a pod.  

Program bol nasledovný:  

 ráno 7:30 budíček, 

  8:00 raňajky,  

 8:30 odchod na určené miesto,  

 návrat do  hotela cca 14:30.  

 Každý deň sme poobede využívali voľný čas a navštevovali rôzne 

pamiatky, zámky a okolie.    



 Pracovnú stáž nám umožnil pán Zavadil,  pri ktorom sme pracovali v jeho 

súkromnej menšej firme. Na starosti  nás mal náš majster,  pán František 

Závadský. S pánom majstrom sme trávili všetok voľný čas a keďže sme 

mali svoju vlastnú dopravu (školský mikrobus),  tak sme mohli 

navštevovať rôzne miesta. Jedno z miest bola napríklad aj ZOO Ostrava,  

kde bolo veľmi pekne. Tiež sme navštívili aj svet techniky v Ostrave,  kde 

sme mohli vyskúšať väčšinu exponátov. Samozrejme nechýbali ani vtipné 

poznámky,  ktoré nás rozveselili, ako napr.:  

 „ Kukajce,  či nie je za nami kanál.“ alebo  „Nie že bude večer do garelka, 

ceľetka moje!“   a spústa ďalších hlášok.  

 Nakoniec by sme chceli poďakovať pánovi majstrovi,  že tie 2 týždne 

s nami vydržal a že nám stále urobil bohatý program. A chceme  

poďakovať  pánovi riaditeľovi,  že nám umožnil zúčastniť sa na tomto 

programe  Erasmus+.    

 

 

 

 

 

 



Ako som to videl ja... 

 Rozhodnuté. Na odbornú stáž so žiakmi do Českej republiky 

odchádzam ja. Prvé pocity rozpačité, sám s dvanástimi žiakmi, tri 

v jednom – majster, vychovávateľ, vodič. „Ale všetko sa dá zvládnuť,“ vravím 

si. Vybrať žiakov, pripraviť materiál, vozidlo. Vyrážame!  

      3. október 2015, čas 11:30 odchádzam zo Spišských Vlách smer 

Krompachy, Sp. Podhradie, Levoča, Čeladná. O 17:30 sme všetci trinásti 

privítaní pani recepčnou v českom jazyku v hoteli Dejmon v Čeladnej. Po 

ubytovaní a večeri máme prvé stretnutie v spoločenskej miestnosti hotela, kde sú 

vydané pokyny k celému pobytu. Pár jedincom to trvalo dlhšie – pochopiť, že 

ich tam nedoviezla cestovka na výlet, kde si môžu robiť, čo chcú, ale že sú na 

odbornej praxi, kde dodržiavanie pravidiel bezpečnosti práce, slušné správanie 

a dodržiavanie hotelového poriadku sú nevyhnutnosťou.  

      Opisovať presne každý deň by bolo na viac strán, tak preto len v krátkosti. 

Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín a každý deň každá skupina pracovala na 

inom pracovisku. Spoločne sme boli len na pracovisku ťažby dreva, kde ťažbu 

vykonával harvestor a na približovaní dreva lanovkou. hlavne pri lanovke, kde 

pomáhali žiaci pri jej výstavbe sa niektorí žiaci držali hesla: „Kde sa pracuje, 

nezavadziam.“ Po odbornej praxi bol obed v hoteli, krátky oddych čas do večere 

sme vyplňovali spoznávaním kultúrnych pamiatok v okolí. Snažil som sa nájsť 

na internete zaujímavé miesta, ktoré by sme mohli navštíviť. Asi najväčší úsmev 

na tvári som im vyčaril, keď som im oznámil, že pôjdeme na exkurziu do 

Pivovaru Radegast. Po exkurzii mohol každý návštevník ochutnať ich výrobok, 

t. j. pivo. Niektorým až slzy z oka vypadli, keď im dali malé pivo. Po návrate 

bola večera, osobné voľno – možnosť samostatnej vychádzky. P pol desiatej 

nasledovala večerná kontrola, tzv. „kontrola originality po vychádzke, 

rozdelenie úloh na ďalší deň a večierka. Cez víkend, v nedeľu mohli veriaci 

žiaci so mnou navštíviť českú   bohoslužbu. samozrejmosťou bolo upratovanie 

svojich. izieb. Pár jedincov si pomýlilo posteľ s brlohom, niektorí zabudli na to, 



že ponožky sa aj menia. Dva dni nám pršalo, čo niektorých veľmi potešilo, takže 

sme mali náhradný program. Dvakrát sme sa museli sťahovať na druhý hotel, čo 

bolo negatívum celého pobytu. Takže asi tak nám ubiehali dni na stáži. Cestu 

domov sme s trávili v pokojnej a tichej atmosfére.  

     Na záver sa chcem poďakovať zúčastneným za zdarný a bezpečný priebeh 

odbornej stáže.  

                                                                               František Zavadský, MOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kvapka krvi 2015 

      20. 11. 2015 – Mgr. Peter Baloga, žiaci školy -  Patrik Široký, 

Dušan Sokolský, Dávid Čarák, občania obce Bijacovace sa 

zúčastnili na akcii, ktorú zorganizovali pracovníci Hematologicko – 

transfúzneho oddelenia Nemocnica Levoča.  

      Medzi odhodlaných patril aj Jakub Orlovský, ale zistenie, že 

pohľad na krv mu nerobí dobre, urobilo svoje. Nechceli ho ďalej 

trápiť. Celý čas však podporoval svojich spolužiakov.  

       Som veľmi rada, že sú medzi nami ľudia, ktorí chcú pomôcť. 

Nikdy nevieme, či aj my raz nebudeme potrebovať vzácnu tekutinu. 

ĎAKUJEME všetkým zúčastneným.   

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



Urob si sám! 

Šikovný majster odborného výcviku, pán Ondrej Franko, so žiakmi prvého 

a druhého ročníka odboru lesná výroba zostrojili tieto praktické pomôcky pri 

rezaní dreva. Budú slúžiť pre nácvik smerového stínania a presného rezania 

motorovou pílou žiakom v odboroch mechanizátor lesnej výroby(MLV) 

a operátor lesnej techniky (OLT). 

Trenažér pre smerové stínanie: 

 

Kovový trenažér je nastaviteľný na rôznu hrúbku kmeňa. Je skladací a prenosný. 

Priemer podstavca je cca 50cm. Tri koľajničky s aretačnými otvormi pre rôznu 

hrúbku kmeňa. Po nich sa pohybujú reflexné háky na zakotvenie výrezu.  

Držiak na rezanie palivového dreva: 

Praktický držiak môže poslúžiť ako pomocník pri rezaní palivového dreva, ale 

tiež môže byť našim študentom nápomocný ako trenažér pri nácviku rovného   

presného vedenia rezu motorovou pílou odbiehajúcou alebo nabiehajúcou 

časťou reťaze. Je tiež skladací a prenosný o rozmeroch cca: 

dĺžka 110cm  výška 90cm  šírka 40cm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady.....?  Vyskúšajte a spočítajte, ale viac ako dve pivá na Štrbskom plese to 

asi nebude. 

Veríme, že takýchto praktických pomôcok sa pánovi Frankovi a jeho žiakom 

podarí urobiť ešte viac. K tomu prajeme veľa dobrých nápadov a šikovných 

študentov.  (Text: Ing. J. Bučák, Foto: MOV O. Franko) 

 

Na fotke MOV,  

Ondrej Franko  

so svojimi zverencami 

 

 

 

 

 



Deň zaľúbených - 14. február - z výkladov mávajú na 

nás červené srdiečka, malí tuční anjelici, plyšové 

medvedíky, sladkosti a romantické darčeky od výmyslu 

sveta. Nie, Vianoce sa nevrátili, to zaľúbení majú svoj 

sviatok. A za všetko „môže“ svätý Valentín. 

Tento lekár, biskup a neskôr aj svätec pochádzal z Talianska. Žil za vlády cisára 

Claudia II., ktorý vládol v 2.-3. storočí n.l. Tento patrón viedol veľmi poctivý 

a svätý život. Ľudia ho mali radi vďaka jeho zhovievavosti, láske k blížnym, 

zázrakom, ktoré robil a jeho horlivému aktívnemu životu. Mal rád ruže a iné 

voňavé kvety, ktoré rozdával snúbencom, mladomanželom a všetkým 

zaľúbeným a z úprimného srdca im želal šťastný život, podporoval ich 

v rozhodnutí uzatvoriť manželstvo. 

O svätom Valentínovi koluje mnoho legiend, ale tá najznámejšia z nich sa spája 

práve s vládou cisára Claudia II., ktorý bol presvedčený o tom, že ak je vojak 

ženatý, nemôže sa plne sústrediť na svoje povolanie a rodina oslabuje jeho 

bojaschopnosť a vôľu obetovať sa pre cisára. Manželky a deti považoval za 

príťaž. A tak sa rozhodol, že tvrdo zakáže svojim vojakom uzatvárať 

manželstvá a tým sa uistí, že sa budú plne venovať vojsku a nebudú deliť svoju 

energiu medzi rodinu a službu cisárovi. Svätý Valentín však tento zákaz 

ignoroval a aj napriek mnohým upozorneniam pozýval mladé páry k sebe 

a potajomky pokračoval v sobášení. Zväzok a lásku medzi mužom a ženou totiž 

považoval za posvätný až do svojej smrti. 

 Cisár uvrhol kňaza do väzenia, kde sa ho snažil presvedčiť, aby prehlásil, že sa 

vzdáva svojej viery a prijíma vieru v rímskych bohov. Valentín to však 

radikálne odmietol a nepoľavil ani pri početných krutých presvedčovacích 

praktikách. A tak cisár rozhodol o jeho poprave.  

Legenda hovorí, že sa tento mučeník vo väzení zaľúbil do žalárnikovej dcéry 

Astérie, ktorá bola slepá a on ju vyliečil. Popravili ho 14. februára roku 296 

rukou kata. Ešte pred svojou smrťou však stihol poslať Astérii list, ktorý sa 

končil slovami: „Od Tvojho Valentína“.  

Sviatok svätého Valentína sa začal sláviť už v 5. storočí n.l. vďaka cisárovi 

Gelasiovi. V našich končinách sa začal oslavovať v 90. rokoch 20. storočia. 

V súčasnosti sa stáva stále viac a viac komerčnejšou záležitosťou. Ľudia sa 

naňho buď veľmi tešia alebo ho úplne ignorujú. Dôležité však je zachovať si 

nadhľad, pretože „srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nemá“ (B. Pascal).    

                                                                                             Mgr. Eva Jacková 

 



Dvere sa otvorili a ...... 

 

Bolo to štrnásteho apríla. Cítil som sa skvelo, myslel som si, že 

lepšie to hádam ani nebude. Bol som sám, nikto nebol v dome. Mal som pocit 

dospelého. Určite to poznáte, nebudem vám to opisovať, aké to je. Ráno som 

vstal, prvé čo som urobil, že som si otvoril okno, slnko akurát vychádzalo, po 

lúke sa prechádzali jelene, z úst sa im parilo, ako by fajčili. Vyzeralo to tak, ako 

by sa tam predvádzali. Majestátne si pomalým krokom vykračovali za svitu 

slnka ako králi. Čo vám poviem, takéto niečo človek len tak nevidí a aj keď to 

človek vidí, nedokáže to oceniť. Tak som sa vybral foťák a zvečnil  som si tento 

pohľad. Ešte chvíľu som sa nimi kochal a nechal som ich, nech sa predvádzajú. 

Premýšľal som, čo budem robiť tento deň. Rozhodol som sa, že si spravím kávu. 

Síce kávu, tak často nepijem, ale povedal som si, že dnes si to môžem dovoliť. 

Tak som vybral hrnček, kávu a postavil som vodu na kávu.  Zobral som si noviny, 

kávu a jednu cigaretu a posadil som sa vonku na schody, zapálil cigaretu, otvoril 

noviny ešte aj psa som si zavolal k sebe. V duchu som si povedal: „Toto je 

život.“ Ten pocit, keď si čítate noviny, popíjate kávu, fajčíte popritom a ešte aj 

hladkáte psa, je veľmi fajn. Ešte aj ten vyzeral spokojne a verím tomu, že aj bol. 

Káva dopitá, cigareta dofajčená, noviny neprečítané. Nasledovali raňajky, psa 

som si zobral do kuchyne, otvoril som chladničku, vybral som šunku, syr, 

chleba. Raňajky, aké vám neurobia ani v hoteli. Samozrejme raňajky som jedol 

so psom. Také niečo má máloktorý pes. Ten pes je v podstate členom rodiny. 

Ale vráťme  sa k podstate príbehu.  Ako som tak premýšľal nad všeličím, tak 

som si spomenul na jedno dievča, ktoré som spoznal pred rokom. Mali sme 

veľmi dobrý vzťah, aj ho v podstate  máme. Vtom, ako som sa nad ňou 

zamýšľal, začul som zvonček. Pes sa postavil a utekal von. Nechápal som, čo sa 



deje, nikoho som nečakal. Išiel som sa teda pozrieť, čo sa deje. Vyšiel som von, 

a neveril som svojím očiam. Pred bránou stál môj kamarát a jeho priateľka a za 

nimi stála ona. Blondína s modrými očami. Dievča, ktoré s vami zamáva tak, že 

si to ani neviete predstaviť. Tak som len stál pred tou bránou, pozeral sa na nich 

a hovoril si: „Čo sa to deje?“ Po nejakej chvíli som sa vzchopil a išiel im otvoriť. 

Ako som k nim prichádzal bližšie a bližšie, srdce mi čoraz viac búšilo. Človek sa 

cíti v takej chvíli ako nafetovaný. Kamaráta s priateľkou som si veľmi ani 

nevšimol, letmým pohľadom som sa im ako keby pozdravil, ale to dievča som 

objal ako žiadnu inú predtým. Ešte stále som veľmi nechápal, tak som ich aspoň 

pozval na kávu, nech nestoja v tej zime von. Chvíľu sme posedeli, po čase 

kamarát s priateľkou odišiel, ostali sme sami dvaja. Pol roka sme sa nevideli, 

týždeň by bol  krátky na to, aby sme všetko prebrali. Rozprávali sme sa dlho do 

noci, ale ona musela ísť domov. Odprevadil som ju k dverám,  na rozlúčku som 

ju vrúcne objal a pobozkal. V ten večer, ako odišla, som ešte dlho o nej 

premýšľal a zistil som, že je pre mňa viac ako hociktoré iné dievča na tejto zemi. 

Zistil som, že je jedna z milióna. 

      Na záver vám poviem len toľko. Chráňte si ľudí, ktorých nechcete stratiť, 

chráňte si priateľstvo a lásku. Tieto dve veci sú na svete najdôležitejšie zo 

všetkých a najlepších, ktoré vás môžu v živote stretnúť.  

                                                                                                     Jakub Švikruha, IV. OLT 

 

 

 

 

 

 



Zelený objektív 

     - je súťaž, ktorú pripravili  Lesy SR, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum vo 

Zvolene v spolupráci s ďalšími organizáciami. 

      Zapojil sa do nej náš žiak z II. OLT, Dávid Vajda. Do súťaže poslal dve 

fotografie s názvami „Srnček“ a „Spoločná poľovačka“.       

      Budeme mu držať palce, aby sa mu v súťaži darilo. A aj keď nič nevyhrá, 

bude ho hriať dobrý pocit, že niečo podnikol. A nás, učiteľov pocit, že máme 

šikovných žiakov, pre ktorých sa oplatí chodiť do práce . 

 

 

     Srnček 

 

 

 

 

                                   Spoločná poľovačka 

 

 

Text: Ing. J. Bučák 

 

 

 

 



Jakub Orlovský sa zapojil do súťaže „Nebuď otrok drog“. 

Neumiestnil sa síce na žiadnom mieste, ale zaslúži si 

pochvalu, pretože vytvoril krásny príbeh. Príjemné 

čítanie.  :-) 

       Keď sa Peter narodil, jeho mama Lívia nevedela, kto je jeho otcom. Po čase 

si našla priateľa Jána, ktorý mal Petra rád, ako by bol jeho vlastný syn. Petrova 

mama začala piť a začala brať drogy. Prestala pracovať, vracala sa domov 

neskoro v noci. Ján chcel od nej odísť, ale bolo mu ľúto Petra.  Ján Petrovi 

venoval všetok svoj voľný čas. Pracoval v ZOO ako upratovač, nežili ako 

boháči. V deň Petrových siedmich narodenín ho chcel Ján prekvapiť a vziať ho 

na koncert jeho obľúbených hudobníkov. Keď sa chystali na koncert, vošla do 

bytu Lívia s novým priateľom Michalom, ktorý bol tiež drogovo závislý. Lívia 

chcela od Jána peniaze, hádali sa, do hádky vstúpil aj Michal. Michal sa začal s 

Jánom biť. Michal ho sotil dole schodmi a ušiel. Lívia nevedela, čo má robiť. Na 

chodbu vyšla suseda a okamžite zavolala záchranku. Záchranári ratovali Jána, 

ale nemohli ho prebrať. Peter utekal za sanitkou, po pár sekundách sa mu však 

stratila v diaľke. Nevedel, čo má robiť. Vrátil sa domov, kde bola jeho mama. 

Už si stihla dať dávku. Zatvoril sa do svojej izby, plakal. To ešte netušil, že Ján 

v nemocnici zomrel. Keď sa to dozvedel, zrútil sa mu svet. Peter bol šikovný 

chlapec, ukončil základnú školu, dostal sa na strednú. Tam si našiel kamaráta 

Daniela. Jeden na druhého nedali dopustiť, čo spravil jeden, spravil aj druhý. 

Daniel raz vzal Petra do baru, kde sa točili samé drogy. Bola to jeho najväčšia 

chyba, že tam vstúpil. Začal drogy užívať pravidelne, začal byť závislý. Zo 

školy ho vyhodili, zostal na ulici, k mame sa vrátiť nechcel.   

      V jeden večer sa schoval do starej opustenej budovy. Keď vošiel dnu, uvidel 

niečo, čo ho zaskočilo. Bola tam miestnosť plná klavírov a hudobných 

nástrojov. Pristúpil bližšie k jednému z nich, stlačil kláves a začul ten najkrajší 

tón.  

Z tmavého rohu sa ozval hlas: „Je to nádherný zvuk, však ?“    



„Kto je tam?“ spýtal sa Peter. 

„Som Jozef a nemám kde bývať,  toto je môj domov.“    

„Ja mám rovnaký problém, prišiel som sem, aby som sa schoval pred dažďom.“  

Jozef sa mu prihovoril: „Tento klavír bol kedysi najlepším klavírom na svete.“  

„Odkiaľ to môžete vedieť?“  

Jozef sa usmial a povedal: „Ja som kedysi tento klavír opravoval, bol som 

vášnivý opravár klavírov, až kým som neprišiel o zrak. Bol som mladý, prepadol 

som drogám, teraz ľutujem, že som nerozmýšľal nad tým, aké to môže mať 

následky. V jeden večer som si dal s kamarátmi dávku a nemal som poňatia, kde 

vlastne som. Vybral som sa domov, kráčal som po ceste a nešťastne som 

zakopol. To by nebolo až také hrozné, ale vtom, ako som spadol, mal som pred 

očami poslednú vec v živote, ktorú som videl.“  

Peter: „Čo ste videli ?“  

„Svetlá kamiónu. Po tom nešťastí prišli operácie , ale o zrak som prišiel, nikdy 

už neuvidím srdce klavíra, ani jeho prekrásny vzhľad.“  

„Je mi to naozaj ľúto, čo sa vám stalo, ja mám tiež problémy s drogami a neviem 

s nimi prestať.“  

„Koľko máš rokov?“  

„Osemnásť.“  

„Si ešte mladý, nerob také chyby, ako som robil ja.“  

„A ako mám prestať ?“  

Jozef pokýval hlavou: „Nebuď ich otrokom a začni robiť niečo, čo ťa robí 

šťastným.“  

Peter: „Keď som bol malý chlapec, priateľ mojej mamy ma učil hrať na klavíri. 

Keď som stláčal klávesy, zabúdal som na všetky problémy, bolo to niečo 

úžasné.“  

„No vidíš, vráť sa k tomu a ja ťa ešte naučím, ako si svoj klavír opraviť,“ 

povedal Jozef. Peter neváhal, pracoval na sebe.  



Po rokoch sa z Petra stal klavirista, hral na  najvychytenejších hudobných 

pódiách.  Bol na seba hrdý, že sa dokázal vyškriabať dna. Konečne pochopil, čo 

je život.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako založiť oheň 

Oheň už odpradávna slúžil ľuďom,  ako zdroj tepla a svetla a bol potrebný pri 

príprave potravy a výrobe nástrojov. Nám by v núdzi mohol pomôcť hlavne, 

ako zdroj tepla a pri príprave potravy.  

Keďže na podchladenie v prírode zomrelo už veľa ľudí, umenie rozložiť oheň 

je základná zálesácka zručnosť, ktorú by mal každý správny zálesák ovládať 

dokonale. Pokiaľ so sebou máte zapaľovač, zápalky či kresadlo, je rozloženie 

ohňa pomerne jednoduché. Jediné, s čím môžete mať problém, je zohnať 

vhodný materiál na podpálenie, ktorý sa rýchlo a ľahko zapáli. Pokiaľ máte so 

sebou noviny, servítky, či „toaleťák“,  je rozloženie ohňa  jednoduché. 

V prípade, že ich po ruke nemáte, stačí sa len pozrieť okolo seba, pretože les je 

plný prírodného materiálu na podpálenie. Len treba vedieť, kde ich hľadať.  

Brezová kôra 

Pre každého zálesáka. Je to jeden z najlepších materiálov, ktorý horí aj 

navlhnutý. Brezová kôra v sebe obsahuje olej z brezy, ktorý veľmi dobre horí. 

Dá sa zapáliť aj kresadlom. 

Dobrého materiálu na horenie v prírode je naozaj veľa. V prírode je treba mať 

oči otvorené a určite niečo vhodné nájdete. Ďalej sa dajú použiť suché machy a 

lišajníky, suché lístie, suché vtáčie hniezda, pierka vtákov, vrchné steblá 

rôznych tráv, padáčiky z   púpavy, jemné chumáčiky z kríkov, atď...   

                                                                                               

                                                                                                  Lukáš Lenárt  

 

 

 

 

 



ROZHOVOR – ROZHOVOR – ROZHOVOR – ROZHOVOR – ROZHOVOR – ROZHOVOR 

 

Adrián Macura a Lukáš Lenárt vyspovedali  

novú posilu vo výchove,  

Mgr. Ondreja Rumana. 

 

 Prečo ste prišli na našu školu?   

Hľadal som si zamestnanie. Keďže som pedagóg a v mojej 

obci bolo voľné miesto na pozíciu vychovávateľa, tak som 

neváhal a využil som príležitosť na novú skúsenosť – keďže 

som ako vychovávateľ nikdy nepracoval.  

 

 Ako sa vám u nás páči?  

Zatiaľ sa „zabehujem“ a keďže ma práca s mladými ľuďmi 

baví, tak som veľmi spokojný.  

 

 Aké sú vaše záľuby?  

Šport, turistika, hudba, filmy, cestovanie, čítanie kníh, práca 

v záhrade, gitara, filozofia...   

 Koľko máte rokov?   

31.  

 



 Aké ste mali detstvo?  

Detstvo som mal šťastné a bezstarostné, plné hier, zábavy 

a dobrodružstva. 

 

 Vaše obľúbené jedlo?  

Vyprážaný rezeň alebo syr.  

 

 Aké máte plány do budúcna?  

Založiť si rodinu.         

 

 V čom by ste sa zmenili?   

Človek je, aký je, či už svojím, správaním alebo povahou. 

Snažím sa konať tak, ako si myslím, aby to bolo najlepšie.    

 

Za rozhovor ďakujeme a pánovi vychovávateľovi v mene celej redakcie 

prajeme, aby sa mu u nás darilo, aby ho zverenci na intráku počúvali, aby ho 

práca s mladými ľuďmi napĺňala aj naďalej.   

 

PS 1: Milí čitatelia, keď spomenul pán vychovávateľ cestovanie, nebolo to len 

tak. Pozrite si jeho fotky na facebooku a uvidíte.   

 

PS 2: Milý pán vychovávateľ, v budúcom čísle privítame článoček o cestovaní. 

Vopred ďakujeme.                                     
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