
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 Oslavuje sa od roku 1952.  

 Lesy znamenajú pre Slovensko veľmi veľa. 

 Rozprestierajú sa na rozlohe cca 2 miliónov hektárov,  čo tvorí 42 

percent rozlohy Slovenka. Vyskytujú sa u nás lesy listnaté  - cca 50 

percent, ihličnaté -   cca 31 percent a zmiešané cca19 percent.  

 Život človeka je od nepamäti spojený s lesom a s drevom. V lese 

nachádzali ľudia útočisko, bol to zdroj obživy. Drevo sa používalo 

na kúrenie, ale vyrábali sa z neho aj mnohé nástroje.  

 Živý strom v lese je skrýšou pre zvieratá a rôzne organizmy, 

         v jeho korune hniezdia vtáky, medzi koreňmi bývajú rôzne  

          živočíchy.     

 Lesy majú celospoločenský význam sú našimi pľúcami i 

rezervoármi pitnej vody. Okrem produkcie dreva plnia aj 

zdravotnú a rekreačnú úlohu.  

 Ročne sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky na obnovu 

lesov, výsadbu nových stromčekov či na odstraňovanie 

následkov škôd, ktoré napáchajú nezodpovední ľudia.  

 Časté sú nelegálne výruby stromov a ľudia svojou neopatrnosťou 

či nezodpovedným konaním založia oheň, ktorý vie zničiť veľký 

kus lesa.  

 Určite nielen v apríli, ale po celý rok by sme mali chrániť naše lesy,   

udržiavať ich čisté,  aby sa zachovali pre ďalšie generácie.  

 Je našou povinnosťou dohliadnuť na to, aby sa táto krása 

nezničila. Mali by sme si brať príklad z panovníka,  Žigmunda II., 

ktorý v roku 1492 vydal zákon, že ak niekto vyrúbe les, bude ho                     

musieť aj opäť zasadiť.   

                                                                                          Dávid Kollár, III. OLT 

                                                                                                                         

  

  

 

 

 

 



 

Máj, lásky čas 

Mesiac máj je bezpochyby jeden z  najkrajších mesiacov roka.  

Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. 

Záhrady a lúky sú posiate všetkými farbami, čo je bezpochyby  nádherná pastva pre naše oči. 

Krása prírody má svoje čaro. Pod rozkvitnutými stromami počujeme bzukot včiel. Včielky 

svojou usilovnosťou prinášajú úžitok nielen pre seba, ale hlavne pre nás. Bez nich by život na 

našej planéte snáď ani nemohol existovať. Všetko žije novým životom, spev vtákov nám 

spríjemňuje každodenný život, ktorý sa snažíme prežiť  podľa svojich predstáv. Pomaličky sa 

blíži koniec školského roka, maturanti už nedočkavo očakávajú výsledky písomnej časti 

maturitnej skúšky, všetci sa tešia na prichádzajúce leto, prázdniny, brigády.... 

       K máju sa viaže  aj množstvo významných udalostí a tradícií. Jenou z nich je aj stavanie 

a váľanie májových stromov, ktoré sú späté  s peknou tradíciou, spevom, tancom a zábavou. 

      Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. májom na domy  

a hospodárske budovy stromčeky, ktoré mali chrániť ľudí pred zlými duchmi  

a chorobami. V strednej Európe stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na Jána, ako prejav 

úcty a žičlivosti pred kostol, radnicu a domy popredných mešťanov. Zvyčajne v predvečer 1. 

mája stavali mládenci svojím vyvoleným dievčatám pod obloky máje. Obyčajne išlo o borovice, 

ktoré sa priniesli na pleciach. Chodilo sa po ne v noci, aby ich nik neprichytil. Z borovice pred 

stavaním odstránili kôru až po vrchol, kde nechali niekoľko konárov. Tie sa ozdobili 

stužkami. V minulosti sa medzi ozdoby uviazala fľaša alkoholu. Súťažilo sa, kto sa prvý 

vyškriabe na vrchol a kto to prvý   

dokázal, získal plnú fľašu. Nasledujúcu nedeľu mládenci obchádzali domy, pri ktorých stál 

máj a vyberali „poplatky“ na nadchádzajúcu zábavu - majáles.  

Aby nebolo ľúto dievčatám, ktoré ešte nemali vhodný vek na vydaj, stavali mládenci ako 

spoločný dar pre všetky slobodné máj uprostred dediny. Ten býval poväčšine nižší ako 

individuálne máje. Mládenci s muzikantom navštívili všetky dievky a každá im dala ručník, 

ktoré uviazali okolo vrcholca mája. Poslednú sobotu v mesiaci mládenci s muzikou opäť 

navštevovali dievčatá a od každej dostali peniaze na vyplatenie šatky. V poslednú nedeľu 



popoludní chodili chlapci máje „vyťukať“ – váľať. Na konci mesiaca mládenci spúšťali máje 

dolu.     

 

Božtek pod rozkvitnutou čerešňou 

                              

       Krásnu symboliku so sebou nesie i prvý májový deň. Keďže tento mesiac je 

často označovaný aj ako mesiac lásky, nejaká tradícia to musí spustiť hneď na 

začiatku. A tou je sladký božtek pod rozkvitnutou čerešňou. Okrem toho, že ide o 

skutočne krásne miesto, ktoré dodá vašej láske ďalší romantický zážitok do 

zbierky, má to ešte aj iný, skrytý význam. Týmto krokom si totiž zabezpečíte, že 

budete počas celého roka milovaná. Máj sa spája s láskou i kvôli tomu, že v tomto 

čase sa začína prebúdzať príroda a človek dostáva z toľkej krásy okolo seba novú  

energiu. Je to ideálny čas i na romantické chvíľky, na ktoré ste doteraz nemali 

dostatok priestoru.    

 

 

 

 

 

 



 

Pár citátov na zamyslenie 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Agáta Kamenická  

 

 

 

 

 

 

Ľudia nie sú stroje – sme niečo 

viac. Máme cit a skúsenosti. 

Materiálne pohodlie k nášmu 

uspokojeniu nestačí. 

Potrebujeme niečo hlbšie,  

ľudskú lásku. 

„Skúsenosť učí, 

že podstatou 

lásky  

nie je to,  

že sa pozeráme 

jeden  

na druhého,  

ale že  

sa pozeráme 

rovnakým 

smerom.“ 

Láska začína tam, 

kde sme schopní 

prestať myslieť na 

seba a ochotní 

vykonať niečo pre 

druhého, čo nás 

niečo stojí. 

Láska začína tam, 

kde sme schopní 

prestať myslieť na 

seba a ochotní 

vykonať niečo pre 

druhého, čo nás 

niečo stojí. 
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Predstavujeme chránené územia a zaujímavosti prírody okolia 

Bijacoviec 
(4. časť) 

 

Národná prírodná rezervácia Rajtopíky 

 

Chránené územie sa nachádza v katastrálnom území obcí Harakovce a Dúbrava 

na ploche asi 120 ha a zahŕňa časť západného svahu Braniska medzi kótami 

Rudník a Rajtopíky. Celý hlavný hrebeň má výrazný skalnatý reliéf s bizarnými 

vežičkami a 4 metre vysokým skalným gotickým oknom v kóte Rajtopíky. 

 

 

 

 

 

 

V území sa nachádza 5 lesných typov a vzácne skalné 

spoločenstvá. Najvýznamnejším rastlinným druhom oblasti je 

tráva – ometlina smutná.  

(Koeleria tristis, pozn. redakcie). Na kóte Rudník bola roku 1938 

popísaná ako nový druh.  

  

Z chránených rastlín sa tu vyskytuje  poniklec slovenský, veternica lesná, orlíček 

obyčajný, plamienok alpínsky, ľalia zlatohlavá, zvonček karpatský a i. 



Sedlo Humenec rozdeľuje cestu na Rajtopíky a Sľubicu(Každoročný turistický 

pochod Rajtopíky – Sľubica). Toto územie nie je výraznejšie poškodzované 

a negatívne zásahy zo strany poľnohospodárstva a občanov  priľahlých obcí sú 

zaznamenávané  len v okrajových  častiach rezervácie.    

 

 

 

 

 

Text a foto: Ľ. Tatarko 

 

 

 

  Poniklec slovenský                                      Veternica lesná                                   Orlíček obyčajný         

 

 

      

  Plamienok alpínsky            Zvonček karpatský                 Ľalia zlatohlavá  

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z 

ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná 

ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“              

Milan Rúfus 

 

Náš významný slovenský spisovateľ vyslovil krásne slová. Dnes je to 

s ľudskosťou veľmi biedne, preto ma teší fakt, že sa naši žiaci 

a zamestnanci školy každý rok zapoja do verejnej zbierky, ktorú 

organizuje Liga proti rakovine Slovensko,  

DEŇ NARCISOV. 

 Naši dobrovoľníci Dávid Galiniak, Dávid Kollár, František Kollár a pani 

učiteľka, PhDr. Zuzana Vilčková si obliekli zelené tričká, pripli rozety 

označujúce dobrovoľníkov, obišli žiakov a zamestnancov našej školy, 

deti zo ZŠ v Bijacovciach a v Spišskom Podhradí. V každej triede na 

ZŠ deťom povedali, čo je podstatou akcie a bolo veľmi milé vidieť, 

ako aj tie najmenšie deti mali radosť z toho, že môžu do pokladničky 

vhodiť nejaké peniažky. Vysvetlili sme im, že nie je podstatné, koľko 

to bude peňazí, ale dôležité je to, že vedia myslieť  na iných, často 

veľmi chorých ľudí.   

Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme! 

 



 

 
          

 

Otestujte si vedomosti o anglickom jazyku a anglicky hovoriacich 

krajinách v tomto jednoduchom kvíze. Na konci zistíte, ako ste na 

tom. Veľa zábavy a správnych odpovedí!   

 

1. Kto a kedy objavil Ameriku? 

a) Amerigo Vespucci v roku 1510 

b) Kryštof Kolumbus v roku 1492            

c) Thomas Jefferson v roku 1835 

 

2. Preložte vetu Ja mám rád túto školu do angličtiny. 

a) I enjoy that school. 

b) You like our school. 

c) I like this school. 

 

3. Ako sa po anglicky povie vodičský preukaz? 

a) driving licence 

b) driver license 

c) car licence 

 

4. Aké je hlavné mesto Anglicka? 

a) London 

b) Wales 

c) Buckingham 

 

5. Kto je hlavou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie 

a Severného Írska? 

a) Princ Charles 

b) Kráľovná Alžbeta II. 

c) Vojvodkyňa Kate Middleton 



6. Preložte vetu Vegetable is good for our health do slovenčiny. 

a) Vegeta je dobrá na varenie. 

b) Vegetariáni majú dobré zdravie. 

c) Zelenina je dobrá pre naše zdravie. 

 

7. Po ktorom prezidentovi je pomenované hlavné mesto USA? 

a) Abraham Lincoln 

b) George Washington 

c) Grover Cleveland 

 

8. Ktorá z nasledujúcich viet je napísaná gramaticky 

nesprávne? 

a) The house was built in 1930 by Mr. Parker. 

b) Mr. Parker builded the house in 1930. 

c) Mr. Parker built the house in 1930. 

 

9. Ktoré jazyky sú v Kanade uzákonené ako úradné? 

a) anglický, nemecký a francúzsky 

b) anglický a francúzsky 

c) francúzsky a nemecký 

 

10.  Ktoré slovo je synonymom prídavného mena beautiful? 

a) wonderful 

b) healthy 

c) young 

 

Počet  správnych odpovedí: _____ 

 

10 – 9 →  Congratulations! You are an expert!  

 8 – 5 →  Not that bad, keep learning.  

 4 – 0 →  You should study more.   

 

Pripravila: Mgr. Eva Vasilková 

 
Správne odpovede. 1B 2C 3A 4A 5B 6C 7B 8B 9B 10A 

 



Jarná kvetena v našom parku – dvojica fotografov -  Dávid Vajda a Marek Majkuth nafotili  a spolu s pánom učiteľom 

Bučákom identifikovali tieto druhy rastlín.   

 

        

 

 

 

   Snežienka jarná Galanthus nivalis                                Podbeľ liečivý   
                                                                                         Tussilago farfara  
 

 

              

                                    

                               

                              Veternica hájna  - Anemone nemorosa                             Prvosienka jarná - Primula veri  

 

 

                                                                           

        

 

 

             Pečeňovník trojlaločný – Hepatica nobilis                                   Veterník žltuškolistý  
                                                                                                      Isopyrum thalictroides  
 
            

 

 

   

 

 

                                           Krivec žltý – Gagea lutea                                          
 
                                                                                             
 
                                                                 
 



 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Sedmokráska obyčajná – 
                                                                                                                          Bellis perennis 
 
                                         Blyskáč jarný – Ficaria verna 

 

 

                           
 
 
 
 
  
 
                  Veternica iskerníkovitá                                     Fialka lesná – Viola silvestris  
                 Anemone ranunculoides    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
                                   Pľúcnik lekársky 
  
                 Kostihoj hľuznatý                                                                              Pulmonaria officinalis 
              Symphytum tuberosum 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Púpava lekárska –Taraxacum officinale      
 

 

 



Blíži sa  čas  STANOVANIA a KEMPOVANIA,  

prečítajte si pár rád, ktoré pre vás pripravil  

Lukáš Lenárt (I. OLT).  

Dozviete sa, ako malé riziko znížiť na minimum.  

 Miesta na stanovanie si vyberajte pozorne. Nemali by ste si vybrať 

miesto, kde je veľa medvedej obľúbenej potravy (napr. maliny, 

čučoriedky), ani kde očividne často chodia zvieratá. Skúmajte okolie, či 

sú tam nejaké čerstvé stopy.  Neodporúčame spať vonku tesne v blízkosti 

chát, horských hotelov a podobne, kde by mohol chodiť medveď 

zvyknutý na odpadky.  

 Udržiavajte kemp čistý a bez lákadiel. Vyčistite priestor ohniska aj 

riady, hneď po použití. Uvážte, či si necháte potraviny vedľa seba na 

noc. Ak máte so sebou auto, uložte ich tam. Vyvarujte sa príliš 

zapáchajúcich potravín ako napríklad slanina či rybacie konzervy. 

Odpadky nezakopávajte. To, čo nemožno úplne spáliť na ohni, dobre 

zabaľte a vezmite so sebou. 

 V niektorých krajinách, napr. v Severnej Amerike, kde ľudia prídu 

častejšie do kontaktu s medveďmi, odporúčajú prísnejšie opatrenia. 

Napríklad variť a jesť najmenej 100m od miesta, kde spíte, zavesiť 

potravu aspoň 4m nad zem  na lano medzi dva stromy, uschovať 

potraviny a odpadky do špeciálnych plastových nádob. 

 Keby aj napriek všetkým opatreniam prišiel do táboriska medveď – je 

zrejme zvedavý, nocujete na jeho chodníku, alebo sa snaží dostať k 

vášmu jedlu. Ak neodíde sám, je ho treba odplašiť s hocičím, čo máte 

poruke, napríklad búchaním hrncami a kričaním.      

 

 

 

 

 

 



Cykloturistika 

          Švajčiarsko, Lichtenštajsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, 

Maďarsko, Poľsko a Česko. To sú krajiny, ktoré som mal 

možnosť vidieť zo sedla bicykla. Niektoré len raz, no niektoré aj 

viackrát. Samozrejme, okrem Slovenska.              Obrázok č. 5 

          Na začiatok musím povedať, že je to úplne iný zážitok vidieť 

krajinu z bicykla, v porovnaní s cestovaním autom, vlakom, lietadlom, kedy len docestujeme 

do cieľovej destinácie a snažíme sa ju ako tak spoznať. Či už z kultúrnej , alebo z akejkoľvek 

inej stránky. Už samotné trávenie nocí v stanoch vo voľnej prírode je zážitkom, no niekedy 

prespávame aj v kempoch, ktorých je popri ceste väčšinou veľa. Pri cestovaní bicyklom 

spoznávame nielen krajinu, ale aj jej atmosféru, tamojších obyvateľov (neraz sa k nám 

pridal „domáci“ aby nám ukázal cestu) a pri občasnom zablúdení vo veľkomestách aj ich 

zaujímavé zákutia. 

          Príprava na cyklotúru začína pár mesiacov pred letnými prázdninami, kedy sa spolu 

s mojimi cykloparťákmi dohodneme, akú trasu chceme absolvovať a aké kultúrne pamiatky, 

alebo iné zaujímavosti si chceme pozrieť a navštíviť. Väčšinou chodievame štyria až šiesti, 

no stalo sa, že sme boli len traja alebo dvaja.  

          Celá cyklotúra trvá 10 dní. Z toho cca 2 dni trvá cesta vlakom do oblasti, ktorú sme si 

zvolili a späť. Aby sme stihli vidieť čo najviac, necestujeme do zahraničia na bicykli už zo 

Slovenska. Vždy sa do vybranej oblasti dostaneme vlakom, absolvujeme tam cyklotúru t.j. 

cca 700 km, a potom sa opäť vlakom vraciame na Slovensko. 

 

Salzkammergut radweg / Cesta soľnou komorou – Rakúsko 

 Ako príklad uvediem rakúsku medzinárodnú cyklotrasu Salzkammergut radweg / Cesta 

soľnou komorou, ktorá ide aj cez mesto Salzburg. Vlakom sme sa teda dopravili do 

Salzburgu, odkiaľ sme vyštartovali a prešli celú cca 700km cyklotrasu s návratom opäť do 

Salzburgu a odtiaľ domov vlakom. Medzinárodné cyklocesty sú pre cyklistov najlepšie.  

Prechádzajú cez všetko podstatné, čo by ste ako turista chceli a mali vidieť.  



Na Ceste soľnou komorou sme sa zastavili v najstaršej soľnej bani na svete, ktorá je 

stará 7000 rokov a práve podľa nej je pomenovaná nielen cyklotrasa, ale aj Halštatská 

kultúra, ktorá trvala v období od 800 do 400 rokov p.n.l.. Táto baňa patrí k svetovému 

dedičstvu UNESCO. V nej sme mali možnosť vidieť letokruhy približne 400 ročného stromu, 

ktorý si pamätá obdobie od Shakespeara (1564-1616), až po vojnu v Kosove (1998 - 1999), 

(obr. č.1). Videli sme tam aj nástroje baníkov, techniku ťažby, mali sme možnosť vyskúšať si 

64 metrov dlhú banskú drevenú šmýkačku a previezť sa na banskom vláčiku. Pri bani sa 

nachádza aj malé a veľmi malebné mestečko Hallstatt. Najkrajšie mestečko, aké som na 

cyklotúrach videl! Odporúčam navštíviť. Pri ňom je ešte Halštatské jazero a pohorie 

Dachstein, takže krajina doslova ako z pohľadnice (obr. č.2,3 ). Zaujímavý bol aj samotný 

Salzburg, ktorý sme mohli vidieť ako na dlani z  vyhliadkovej veže pri centre mesta (obr.č.4 ). 

Navštívili sme aj Katedrálu sv. Ruperta a Virgila a Museum/Haus der Nature, kde sme 

strávili iba dve hodiny počas čakania na vlak, ale človek sa tam dokáže zabaviť aj celý deň. Je 

tam naozaj čo vidieť. Či už expozície prírody, vesmíru, histórie, alebo akvária... Tiež je tam 

možnosť vyskúšať si výrobu elektrickej energie točením kolesa a následného spúšťania 

rôznych elektrických spotrebičov, zmerať si rýchlosť hodenej lopty, vidieť očami hada, včely 

a množstvo iných vecí, takže tie dve hodiny sú naozaj málo.  

Okrem týchto miest sme navštívili ešte mnohé ďalšie dedinky a mestá, ale väčšinu 

šľapania do pedálov sme strávili v blízkosti prírody, mimo hlavných ciest a hluku (obr.č. 5,6), 

čo je veľmi dobrý relax a v neposlednom rade aj príčina,  prečo už desať rokov bez 

prerušenia brázdim cyklotrasy v zahraničí. 

 

  

                                                       

 

 

 

 

 



                                Obrázok č. 1                      Obrázok č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

                            Obrázok č. 3                   Obrázok č. 4 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

   Obrázok č. 6 

 

 

   Text a foto: Mgr. Ondrej Ruman 

 

 

 

 

 



 

Súťaž  Banská Štiavnica, Tvrdošín 

 Zúčastnili sa na nej Dávid Vajda (II. OLT), Patrik Široký a Rastislav Valkošák (obaja z III. OLT). Obe 

súťaže boli  zamerané na zručnosti pilčíkov – odvetvovanie, stínka a zborka- rozborka, kombinovaný 

rez a presný rez. Pripravovali  sme sa  poctivo, najmä cez teoretické vyučovanie. Ale sľubujeme, že to 

dobehneme.   

Počas týchto dní sme načerpali veľa skúseností a zistili sme, že vystupovať pred toľkými cudzími 

ľuďmi vôbec nie je ľahké a priznám sa, mali sme z toho stres.   

Neumiestnili sme sa na popredných miestach, aj keď Patrik bol v Štiavnici po prvom dni na treťom 

mieste. Spomínaný stres a tréma urobili svoje.   

Okrem nadobudnutých zručností, nebolo na škodu zoznamovanie  s peknými dievčatami. Pri 

komunikácii s nimi sme zistili, že nie sme až takí frajeri, ako si myslíme. Aj v tejto oblasti musíme 

nabrať viac skúseností a musíme byť dravejší a menej bojazliví. 

Tešíme sa z toho, že sme celkom pekne reprezentovali našu školu. A dúfame, že sme potešili  našich 

majstrov OVY p. Š. Koperdáka a p. F. Zavadského a učiteľov.   

                                                                                                           Dávid Vajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V posledných dňoch, týždňoch, mesiacoch, takmer každý deň 

pretriasaná téma školstvo! Kto iný by sa v našej rubrike vedel 

vyjadriť aj k tejto téme, ako pani zástupkyňa pre teoretické 

vyučovanie, Ing. Klára Gubková?  

1. Pokiaľ viem, tak celý svoj život ste zasvätili školstvu? 

Áno, už ako žiačka na ZŠ som chcela byť učiteľkou. Pochádzam z lesníckej rodiny – otec aj 

brat boli lesníkmi a bývali sme v horárni v Slovenskom raji. Po ukončení ZŠ som študovala na 

SPŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi, potom na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo 

Zvolene. Ešte počas štúdia sme s manželom dostali ponuku ísť učiť na Lesnícke odborné 

učilište do Bijacoviec. Prijali sme to a nastúpili sme v šk. roku 1978/79. Nepočítala som 

s tým, že tu budem až do dôchodku! 

2. Aké boli začiatky? 

Boli také isté ako aj teraz. Pridelia vám vyučovací úväzok a triedu a nechajú vás plávať. 

Začiatky sú vždy ťažké, v práci aj v živote. V školstve musíte na sebe veľa pracovať a vždy sa 

vzdelávať. Zástupkyňou som bola dvakrát – na začiatku ako veľmi mladá – len krátko; 

a potom až doteraz, čo je viac než 20 rokov. 

3. Porovnajte minulosť, súčasnosť! 

Zmenilo sa veľmi veľa, a k horšiemu. V minulosti bol vzdelávací systém v našej republike 

zabehnutý a na dobrej úrovni. Žiaci sa pripravovali pre konkrétne podniky – tie im hradili 

všetky náklady na štúdium, cestu, dokonca mali aj vreckové. Po štúdiu nastúpili do toho 

podniku – ide o terajší duálny systém vzdelávania, o ktorom sa v súčasnosti rozpráva ako 

keby sme objavili Ameriku! Tento systém tu už bol a vymizol po r.1989, po tzv. ,,nežnej 

revolúcii“. V súčasnosti máme veľa škôl, málo žiakov, nevyho-  vujúce kritériá pre prijímanie 

žiakov na SŠ... 

      4. Cez ,,Vaše ruky“, ako sa hovorí, prešlo veľa žiakov; akí boli? 

Počet žiakov odhadujem na 2200 až 2500. Vo všeobecnosti to boli lepší žiaci ako tí dnešní, 

alebo ako tí za posledných 10 rokov. Lepší v prospechu, športovo zdatnejší. S niektorými 

žiakmi som v kontakte, najmä s tými, ktorým som bola triedna učiteľka. Z niektorých sú 



policajti, živnostníci, požiarnici, podnikatelia. Mnoho z nich pracuje v lese, absolvovali 

vysokú školu. Jeden môj žiak sa dokonca stal farárom! Bohužiaľ, niektorí moji žiaci už nežijú, 

a jeden žiak je na vozíčku – po ťažkom pracovnom úraze v lese! 

5. Školstvo, aktuálna téma. Štrajky, nízke platy, málo peňazí... Čo Vy na to? 

Keď chceme, aby republika napredovala, musíme mať ľudí zdravých a vyškolených na danú 

prácu. A práve o školstvo a zdravotníctvo sa štát akosi nestará! Financovanie škôl 

v súčasnosti nezohľadňuje potreby školy pre prípravu žiakov  v tom ktorom odbore. 

Napríklad náš žiak potrebuje pre vyučenie motorovú pílu, traktor, hydraulickú ruku atď. 

Štrajky učiteľov sú málo platné, pokiaľ školstvo nezíska podporu u rodičov, vo verejnosti 

a nebude to riešiť vláda SR. Vyštudovaní učitelia nejdú do školstva pre nízke platy, verejnosť 

si učiteľov neváži, mužov je v školstve málo a pod. Pokiaľ si učiteľov nebudú vážiť rodičia, 

nebudú si ich vážiť ani žiaci! 

6. Ako zástupkyňa školy určite máte množstvo ,,papierovej roboty“!?  

Ako relaxujete?  

Tzv. papiere a dokumenty mi zaberajú takmer celý pracovný deň. Mimo práce sa 

venujem, ako každá žena, domácnosti a záhrade. 

Mám vnúčatá, teda keď mám možnosť, tak sa venujem im. V poslednom čase lúštim 

krížovky. 

Mojím hobby je rybárčenie. Som členkou rybárskeho zväzu. Nevýhodou rybára v tomto 

regióne je malé množstvo rybárskych vôd a za touto záľubou treba cestovať. Mám len bežné 

úlovky, no raz sa mi za krátku dobu podarilo chytiť sedem pekných podustiev. Mojím 

rybárskym snom je chytiť veľkého ostrieža.  

 

7. Raz som ochutnal rybací šalát, ktorý ste robili Vy alebo manžel. Bol vynikajúci! 

Viete nám poskytnúť recept? 

Áno, robíme ho z rýb, o ktorých rybári hovoria, že sú podradné, lebo majú veľa kostí -  sú to 

plotice! Recept je jednoduchý, rozdelený do 2 dní a robíme ho  

od oka: 

 očistené ryby krátko povaríme ( 3 – 5 min. ), 

 mäso oddelíme od kostí, 



 cez noc necháme v náleve, 

Nálev: 2 diely vody, 1 diel octu, vegeta, soľ; necháme zovrieť, pridáme rybacie mäso a opäť 

necháme zovrieť, odstavíme a necháme cez noc stáť. 

 uvaríme koreňovú zeleninu ( mrkva, petržlen, kaleráb, zeler ), 

 pokrájame nadrobno + kyslá uhorka + cibuľa premiešame a tiež necháme stáť cez noc, 

 ráno zmiešame ocedené rybie mäso so zeleninovou zmesou, pridáme majonézu, 

tatársku omáčku alebo biely jogurt, 

 všetko dobre premiešame a dochutíme ( soľ, cukor, citrónová šťava ), 

Dobrú chuť! 

8. Je pravda, že opúšťate naše rady? Ako sa pripravujete na dôchodok?  

Na dôchodok sa treba pripravovať – hovoria starší, skúsenejší. Je to veľká zmena najmä 

psychického rázu. Zrazu príde obdobie, keď ráno nemusíte vstať a ísť do práce, že sa už 

s vami nepočíta a jednoducho ste nepotrebný. Určite mi bude smutno! Prípravou na 

dôchodok bolo aj to, že pred asi 1,5rokom sme sa presťahovali z Bijacoviec do Spišskej 

Novej Vsi a máme tam ešte mnoho práce okolo domu. Čas na dôchodku budem tráviť aj 

s vnúčatami a nájdem si čas aj na svoje záľuby. 

 

9. Chceli by ste odkázať niečo našim žiakom, učiteľom, zamestnancom? 

Žiakom by som odkázala, aby si vážili roky, kedy môžu sedieť v školských laviciach a aby 

využili všetky možnosti, ktoré im škola, rodičia i život dávajú. 

Všetkým našim zamestnancom chcem zaželať pevné zdravie, veľa psychických síl v práci 

s mládežou  a splnenie túžby, že v našom školstve bude raz lepšie. 

Ďakujeme za Váš čas a želáme všetko dobré. 

 

 

Lesu, lovu, rybolovu zdar!  

 

 



A teraz pár fotografií:   

    

 

 

 Takto ju poznáme všetci.           Takto ju pozná málokto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomínané 

podustvy 

 

 

         Veľký kapor 

 

  

 

  

Plotice 
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V mene celj redakcie prajeme všetkým 

čitateľom nášho časopisu 

 príjemné prežitie letných prázdnin,  

veľa slnka a skvelých zážitkov.  

 



 


