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Spokojné a s láskou prežité  

vianočné sviatky,  

veľa šťastia a úspechov  

a v novom roku  

hlavne veľa elánu do učenia  

Vám praje kolektív Spojenej školy 

v Bijacovciach. 

 

Šťastné a veselé! 

P. F. 2018 

2. časť veľkého 
cestopisného 

seriálu o USA 

Rozhovor s  

Petrom 

Bažíkom 
     Kvíz 

Stužková 

slávnosť 

Oslavy 

50.výročia 

Erasmus + 
Z kroniky 

Práce našich žiakov 



      

 

Editoriál 

 
Kto žije podľa zákonov 

prírody, stane sa šťastným! 

Vonku sa toho za posledné dni veľa 

zmenilo. Stromom opadlo lístie, zelenú trávu 

prikryla snehová pokrývka, teploty klesli pod bod 

mrazu. Prišla zima. V prírode nastalo obdobie 

vegetačného pokoja. Zvieratá, ako napríklad medveď, jazvec a iné sa uložili na 

zimný spánok. Naopak, u ľudí nastáva obdobie zhonu. Koncoročné uzávierky, 

evidencie, nákupy, Vianoce, darčeky, upratovanie... jedným slovom stres. Človek 

v práci, či v osobnom živote musí často robiť aj to čo nechce, ba aj niečo navyše. 

Myslím si, že tu nastáva moment, kedy by sme sa mohli od prírody opäť niečo 

naučiť. A síce zastaviť sa, zbaviť sa stresu a nastoliť si v rodinách obdobie pokoja. 

Náš redakčný tím tvrdo pracoval na vydaní nového čísla, aby ste si pri jeho 

čítaní mohli spríjemniť nejakú tú voľnú chvíľku počas sviatkov. 

Želám všetkým zamestnancom, študentom aj Vašim rodinám šťastné 

a veselé Vianoce, aby ste aspoň počas prázdnin robili len to, čo chcete a na čo máte 

chuť. 

PS: Nezabudnite, že Ježiško sa narodil v chlieve, takže sa vykašlite na vianočné 

upratovanie, nech sa u Vás cíti ako doma.  

Ing. Jaroslav Bučák 

šéfredaktor 
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... na diviačiu zver,  

ktorej sme sa  

zúčastnili 8. decembra  

v cirkevných lesoch  

Propopulo  

v Spišskom Podhradí... 

 
 

 
 
 
 

...zapojili sme sa aj do 

celoslovenskej žiackej 

vedomostnej súťaže 

EXPERT geniality show... 

...tešíme sa na výsledky...  
 
 

... a súťažíme aj v prestížnej 

medzinárodnej súťaži  
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Vďaka tomuto programu sme sa my - vyvolení tretiaci a štvrtáci mohli 

zúčastniť odbornej stáže v Česku v oblasti Javorník u Jeseníku. 

 
Stáž trvala dva týždne - od 15.10 do 28.10. 2017. Bývali sme v meste 

Javorník v hoteli Pod Zámkem. V prvý deň sme boli školení o BOZP, a potom sme 

každý deň chodili do lesa na exkurzie. Videli sme rôzne technológie ťažby 

a sústreďovania dreva napr.: LKT, UKT, harvestory, vyvážačky, lanovky, pílčikov. 

 

Poobede a cez víkend sme mali voľno. 

Využili sme ho na návštevu zámku, ktorý 

bol hneď nad hotelom. Boli sme 

v pivovare, na vyhliadkovej veži, či 

v meste Javorník.  

V čase našej návštevy tam 

v lesoch vystrájal „kůrovec“ teda 

lykožrút, a oni spracovávali túto kalamitu. Bolo tam veľa holín. Terén viac rovinatý, 

teda všetky stroje sa využívali 

naplno a uľahčujú tak prácu 

ľuďom. 

„Najviac nás asi zaujala práca 

harvestorov a vyvážacej súpravy, 

ktorú som si aj odskúšal“. (Dávid 

Švestka III.A). 

Stretli sme sa aj s rodákmi zo 

Slovenska – zo Starej Vody 

chlapík pracoval na lesnom sklade na bágri s manipulačnou hlavicou. 

Celkovo sa nám to páčilo, ale prijali by sme viac praxe a možnosti vyskúšať 

si stroje. 

 Ďakujeme škole a všetkým, 

ktorí sa o stáž pričinili. 

 

 

Peter Benedik a Dávid Švestka III.A  

 

Obr. č. 37 Obr. č. 33 
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OSLAVA NAŠEJ ŠKOLY 

 
pomienku na papier dať, to úmysel dobrý je. Spomienku 

dôstojnú, bo taká škole patrí. Rokov mnoho už je tu, presne 

päťdesiat. Preto sláviť treba  jej poslanie dôstojné. 

Tak rozhodlo sa. V tridsiaty  deň mesiaca november roku 

tohto, spomenieme si na vznik a vznešenú úlohu školy našej.  Bez nej by si sa 

potkýnal o nevedomosť svoju deň čo deň. 

I zaraz povinností mnoho pribudlo. Prejsť desaťročiami späť. Nezabudnúť na 

človeka i udalosť s ním spätú, pozvať srdečne každého čo roky prežil tu. Usadiť 

hostí, pohostiť ich, i nudu zahnať veselosťou dôstojnou. Poďakovať sa, ruku 

podať každému, kto kus seba tu zanechal. Tak prešli sme v programe 

 

desaťročia, kde mnohí sa nájsť mohli. I prehovorili Tí, čo na počiatku školy stáli. 

Vtedy mladí driečni, dnes šediví avšak s iskrou v oku. Ich slovo vzbudzovalo 

rešpekt aj uznanie. Nostalgiu a spomienky slova hovoreného veselosť mládeže 

striedala. Spev a tanec dnešných dní i z čias dedov a starých materí znel. V tej 

chvíli človek, aj keď rokmi ustatý, spozornel. Priznaj, že aj uznanie zaslúži si 

dnešná mlaď, nie len ponosu. Zaznel lesníc hlas. Ten na začiatku i v závere skrz 

trubačov hold škole vzdal. 

Po programe čulá vrava začína. Kolega s kolegom sa zvítava na spoločné 

roky v škole prežité spomína. Sú aj takí, čo po mnohých rokoch sa stretli. Podali 

si  ruky, oči zvlhli. Veď takmer štyridsať rokov tu prežili. Venovať škole toľký 

čas? Neviem ocenenie dostatočné nájsť. K stolu si učiteľ i žiak bývalý po rokoch 

spolu sadá.  Spomienky kriesia, to úsmev  vyvoláva. Pre nás zamestnancov 

i žiakov, čo  sily na prípravu sme tratili nech zadosťučinením je, že stretnúť sa 

mohli tí, ktorých oslávenkyňa škola naša po päťdesiat rokov skrz žiakov spájala.  

                                                                                            Mgr. Baloga 

S 
Obr. č. 30 
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   ak ako nám o tom skupina Elán už 

dlho spieva, stužková je slávnosť, ktorá sa každému vryje do 

pamäti a bude na ňu ešte veľmi dlho spomínať. A  naši štvrtáci 

si to samozrejme nemohli nechať ujsť.  

V piatok 24. novembra o piatej popoludní si za tónov 

piesne študentov Gaudeamus Igitur slávnostne nastúpili, aby 

otvorili poslednú kapitolu ich študentsva, pretože potom ich 

čaká už len učenie od úsvitu do mrku. 

 Svoj pohľad na stužkovú zhrnul jeden z nich, Dávid Vajda, 

nasledovne: „Moje pocity zo stužkovej boli veľmi dobré. Všetky prípravy 

prebiehali podľa plánu. Každý sa svedomito pripravoval na moment, keď 

prekročí prah mladosti a v duchu si povie, že už má niečo za sebou. Ale pred 

nami je ešte mnoho vecí , ktoré budeme musieť zvládnuť. Všetci sme sa báli, 

ako dopadne naša stužková slávnosť. Každý z nás mal podiel na tom, že to 

dopadlo na jedničku  Ďakujem celej triede, triednemu učiteľovi a všetkým, 

ktorí nám pomohli..“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Poddubáčik, 

školský časopis, 

ktorý práve držíte 

v ruke, by sme 

spokojne mohli 

nazvať už aj pevným 

dubom. Jeho kmeň 

naberal na 

letokruhoch, koruna 

bola stále bohatšia 

a pestrejšia, za čo 

vďačíme aj bývalej 

pani učiteľke, 

PhDr. Zuzke 

Vilčkovej. Rástol 

a silnel slovami, 

kresbami, či 

fotografiami  mnohých bývalých, ale aj súčasných žiakov, či 

pedagógov našej školy. Tradícia pokračuje a tak sme sa 

v tomto školskom roku na jeho tvorbe a tlači  spolupodieľali 

už druhý krát. Niekedy aktívnejšie, inokedy s istou mini 

dávkou nevôle, ale predsa. :)  

      Nie je vôbec na škodu naučiť sa skúsenosťou, ako 

správne vkladať papier na obojstrannú tlač, či premeniť súbor 

z Wordu do pdf formátu. Ako si orezávačkou na papier  
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nespraviť hneď i manikúru, či prečo sa pri fotení pozerám do 

hľadáčika a nič iné pri tom nehľadám   

Prvými dojmami zo školy sme prispeli rukou prváka Jakuba 

a napísať text gramatický správne teda nie je až tak celkom 

jednoduché. Selfie v texte odfotí a odzrkadlí našu sčítanosť 

a pravopis rozbehne samospúšť neuvedomelých gramatických 

chýb. Len tak mimochodom, otestuj sa aj ty na strane... a ak 

si bol v kvíze bezchybný v ďalšom čísle radi privítame nejaký 

Tvoj príspevok Knihy boli odjakživa považované za zdroj 

múdrosti. Vedeli Ste ale ako to bolo s ich 

reprodukciou ? Tonery pre tlačiarne Canon 

neexistovali. Text najskôr prepisovali 

nevoľníci, prípadne sa tlačil drevenými 

blokmi. Tieto metódy však boli veľmi pomalé, 

drahé a neefektívne. 

     Prvý pokus o zostrojenie jednoduchej 

tlačiarne učinili začiatkom 11.storočia v Číne. Keramické 

znaky poukladali na kovový plát a zafixovali voskom. Po tlači 

sa vosk roztopil a znaky sa mohli poukladať nanovo. Nápad sa 

ale neujal. Možno aj preto, že Čínska abeceda pozostáva zo 

100 tisíc znakov. 

     V Európe sa o kníhtlači začalo uvažovať až o 400 rokov 

neskôr. Pomyselné preteky o jej zostrojenie nakoniec vyhral 

Johannes Guttenberg. Prínos jeho vynálezu spočíval na 

podobnom princípe, s akým už skôr prišli Číňania. Písmená na 

Guttenbergovej tlačiarni sa dali po každej tlači voľne 

preskupovať, čím sa celý proces tvorby tlačovín veľmi 

 

zrýchlil a zlacnel. 

    História modernej digitálnej tlače započala v polovici 

80tych rokov. Jednou z prvých tlačiarní bola tlačiareň 

LaserJet od spoločnosti HP, ktorá dodnes vyrába kvalitné 

tlačiarenské zariadenia, či cartridge do tlačiarne HP.  

      A aby sme neostávali len pri slovách a ich tlači, 

ponúkame Vám aj zopár záberov očami objektívu Dávida Vajdu, 

jedného z nás.  

 

Foto: Dávid Vajda IV.A  
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Štiepkovanie  

ekologická likvidácia odpadu. 

Štiepka sa dá použiť namiesto 

mulčovacej kôry pod kríky 

a stromy. Zabraňuje prerastaniu 

burín a zároveň dochádza 

k postupnému skompostovaniu 

štiepky ...  
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Otestuj sa, ako si na tom 

ty! 

Ovládaš jej gramatiku, máš 

správny prízvuk a si sčítaný? 

1. Do ktorej skupiny indoeurópskych jazykov sa zaraďuje slovenský 

jazyk? 

A, germánskej 

B, keltskej 

C, italickej 

D, slovanskej  

2. Kto bol prvým kodifikátorom  spisovnej slovenčiny? 

   A, Anton Bernolák 

  B, Ľudovít Štúr 

  C, Jozef Ignác Bajza 

D, Ján Hollý  

3. V ktorom roku vznikla Matica slovenská? 

A, 1874 

B, 1787 

C, 1843 

D, 1863 

4. Ktorá z týchto viet je gramaticky správne 

napísaná? 

A, Vrchol svojej kariéry dosiahol v osemdesiatych rokoch minulého 

storočia. 

B, Vrchol svojej kariéry dosiahol v osemdesiatich rokoch minulého 

storočia. 

5. Ktorá jazykovedná disciplína sa zaoberá aj rečovými chybami? 

A, ortografia   C, fonológia 

B, ortoepia   D, morfológia 
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6. Na ktorej slabike je prízvuk v spisovnej slovenčine? 

 

A, len na prvej 

B, na druhej, ale len niekedy 

C, na poslednej v dlhých slovách 
D, na prvej, ale môže byť aj na predposlednej, resp. na tretej ako vedľajší 

prízvuk vo viacslabičných slovách 

 

7. Ktorý slovný druh môžeme stupňovať? 

 

A, len slovesá 

B, prídavné mená a niektoré príslovky 

C, zámená 
D, citoslovcia 

 

8. Frazeologizmus: „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“, je 

označený ako: 

 

A, porekadlo 

B, príslovie 

C, pranostika 

D, vtip 
 

9. Dielo Hájniková žena, ktoré napísal P. O. Hviezdoslav, je  

                     

A, lyrizovanou prózou 

B, ódou 

C, veselohrou 
D, poviedkou 

 

10. Kto nie je predstaviteľom pop poézie, teda poézie určenej na 

spievanie? 

A, Pavel Vilikovský  

B, Kamil Peteraj 

C, Boris Filan 

D, Daniel Hevier 
Správne odpovede: 1. D, 2. A, 3. D, 4. A, 5. B, 6. D, 7. B, 8. B, 9. A, 10. A 

 

 novembri k nám v rámci výchovných 

koncertov zavítal známy slovenský SuperStarista 

a víťaz súťaže X-Faktor 2014, Peter Bažík – 

multitalentovaný spevák a hudobník, absolvent 

konzervatória v Žiline... a my sme ho nenechali len 

tak odísť a položili sme mu zopár otázok  

→ Na akú strednú školu ste chodili? 

Študoval som na konzervatóriu husle.  

→ A na čom ešte viete hrať? 

Husle, gitara, klávesy, bicie, bolo toho viac, len 

som už pozabúdal... To sú základné nástroje na to, aby som si vedel zložiť skladbu. 

→ Čo považujete za svoj najväčší úspech? 

Hmmm najväčší úspech... Aj koncert vo vašej škole je jednou z častí mozaiky, ktorá 

vytvára životné dielo  

→ Tak to by ste nám potom 

mohli prísť zahrať aj na 

stužkovú  

...noo robíme aj stužkové  

No a ten najväčší úspech 

v živote... ťažko povedať, lebo 

ten sa formuje ešte stále. 

Samozrejme, že manželku 

a deti považujem za úspech, ale 
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to už je také klišé, to všetci hovoria ...smiech ...  ale samozrejme, že mám z toho 

obrovskú radosť a je to šťastie, mám dve deti, ktorých sa niekedy bojím, lebo vedia 

používať môj telefón lepšie ako ja  

→ Dá sa povedať, že si žijete svoj sen? Alebo ako by to vyzeralo, ak ste si žili svoj 

sen? 

Ja sa snov bojím  A mám to aj v pesničke... 

„bojím sa snov“, lebo mám plány, ale človek má 

tendenciu snívať o obrovských veciach, mám aj ja 

sny o mnohých veciach – vilu, Audi...  možno by 

som to všetko chcel zažiť, ale maximálne na 

týždeň. To, čo mám ja vysnívané, je malý domček, 

aby sa detská mali kde vyblázniť na dvore a to je 

tak celé. Nič megalomanské... pre mňa znamená 

žiť svoj sen, že robím prácu, ktorá ma baví 

a napĺňa a niečo tu po mne zostáva. Neubíja ma to, 

práve naopak, napĺňa ma to. Všetko ostatné sa k 

tomu tak pridružuje. 

→ Ako si spomínate na SuperStar? Aký je pán Habera v skutočnosti? 

Palo? Ja som nemal až tak veľa príležitostí ho spoznať bližšie... ja len viem, že 

ťažké posudzovať aj porotcov podľa toho, čo tam „trieskajú“   Lebo tie slúchadlá 

majú často krát ani nie na to, aby počúvali čo sa deje na pódiu, a ako ten spevák 

spieva, ale v každom prípade hlavne tam idú pokyny od producenta. Potrebujú tam 

mať z teba kata, tak budeš kat, a tohto potrebujem pozdvihnúť, tohto potrebujem 

udupať... 

→ A čo Adela a Pyco? 

Adela a Pyco – s nimi sme strávili pár minút  a oni sú v súkromnom živote takí istí 

„šialení“ ľudia ako na obrazovke  Takže ich vždy rád stretnem 

→ Vieme o Vás, že ste zložili hudbu k filmu Banditi... 

...waw to ste odkiaľ vyhrabali? ...smiech...   

→ No to viete, pripravili sme sa na Vás  Zaujímalo by nás, či ste zložili hudbu 

k celému filmu alebo to bola nejaká pieseň? 

Oslovili ma, že do titulkov nemajú žiadnu pieseň a konkrétne poslednú scénu, kedy 

chalana pustili z väzenia a zrazu bol sám v 

neznámom svete, všetci sa mu otočili chrbtom 

a všetko bolo inak som mal hudobne podchytiť. 

→ Ako dlho ste ju skladali? 

Netrvalo to dlho, možno nejaké 4 dni. Išlo to 

celkom rýchlo. 

→ A čo hovorí Vaša manželka na Váš 

spoločný život? Ste spevák, určite máte veľa 

povinností, vystúpení... 

Tak viem, že to nemá ľahké ...smiech...  

Rodina ma podporuje, lebo vidí v tom zmysel, 

že čosi tu po mne zostáva, že z toho žijeme 

a tak ďalej, že má to ťažké, som doma síce 

celkom často, ale často chodím preč, riešime komentáre ľudí na internetových 

sieťach , ja to už nečítam. No a zakázal som to aj manželke, lebo jej to spôsobovalo 

problémy. 

→ Keďže sme na pôde strednej škole, pamätáte si na niečo z obdobia, keď ste boli 

tzv. tínedžer? 

Bolo toho dosť  Prvé, čo som na strednej škole urobil bolo, že som 2 a pol roka 

chodil poza školu (...smiech...) Nikdy som nechcel byť huslista, no keď som prišiel 

na konzervatórium, tak mi to nejak šlo, no nemal som radosť z toho, keď som 

vyhral rôzne husľové súťaže, lebo som vedel, že rodičia ma budú do toho tlačiť.  
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Veľmi som chcel byť športovcom, chcel som hrať hokej alebo futbal, korčuľovať 

som nevedel, ale z polovice ihriska som vedel trafiť do brány, a keď som sa dostal 

na konzervatórium, tak som sa hlásil do hokejového družstva dorastu v Žiline, no 

z konzervatória ma akosi nechceli „vyraziť“  Tak po dva a pol roku som od 

snahy, aby ma vyhodili, upustil. Ani som to nevedel, no bol som 

v triede pre mimoriadne talenty spolu s Daliborom Karvayom, 

sme rovnaký ročník, aj sa poznáme. A nakoniec ma tie husle 

začali aj baviť a skončilo to tak, že som si urobil nadstavbu – 

pedagogické minimum, no a tiež učím na umeleckej škole a baví ma to doteraz. 

A akurát vtedy, keď ma to začalo baviť, tak som mal zlomeninu pravej ruky. Chcel 

som mať pôvodne kariéru ako Vanessa Mae, začalo ma to baviť, chytilo ma to, 

chcel som robiť klasickú muziku, potom som sa toho vzdal, lebo som mal tú 

zlomeninu ruky a na to, aby sa človek udržal vo forme je potrebných aspoň 3-4 

hodinky denne cvičiť. A na to, aby napredoval je potrebných už aspoň 6. No a ja 

som zvládol krvopotne 4 hodiny, po 4 hodinách to už fakt neznesiteľne bolelo. Tak 

som zostal teda pri gitare, pri klávesoch, pretože tú ruku nemusím až tak vytáčať 

ako na husliach. 

→ A čo vy a médiá? 

Aký máte vzťah? 

Ja médiá nezaujímam, 

lebo nerobím 

„hovadiny“. Takže som 

pre médiá nezaujímavý. 

Hral som na jednej 

škole v Krupine a  jedno 

dievča zažívalo ťažké šikanovanie na škole a bola presne ten 

 

človek, ktorý to zažíval aj doma, otec mlátil ju aj mamu, no ona milovala tanec, čo 

jej otec zakazoval. Raz doniesla dvojku zo školy, tak prišiel zákaz tanca. Ona bola 

introvert, ktorý to ťažko znášal. Došla do školy, a tam si to spolužiaci vybíjali na 

nej... mal som slzy v očiach. Bol to akurát taký koncert, na ktorom som mal pocit, 

že ma absolútne nikto nepočúva a sranda bola v tom, že asi v tretej pesničke som 

hovoril o váhe ľudského života. To dievča malo naplánované, že koncert využije na 

to (bolo tam vtedy 500 detí), že sa „zašije“ niekde v posledných radoch v kinosále a 

zdrhne. Vydrží nejaké 2-3 pesničky a potom utečie. Mala vyrátané pod ktorý vlak 

ide skočiť a tak ďalej. Proste to chcela ukončiť. Bol to koncert, na ktorom som si 

povedal: „Dobre, nejak do dohrám.“ Ale mal som 100 chutí hodiť po nich gitaru  

Fakt som mal pocit, že ma nikto nepočúva. To bolo v piatok. V pondelok mi prišiel 

obrovský mail od tejto dievčiny. Hovorila, že si uvedomila moje slová, že pokiaľ sa 

nenaučíte vážiť si samých seba, nemôžete čakať, že si vás budú vážiť iní ľudia. 

A toto ona pochopila a hovorila, že celý víkend strávila tým, že mala tvrdý rozhovor 

s rodičmi, prišla v pondelok do školy a narobila poriadky  

aj so spolužiakmi a že sa jej kompletne začal meniť život. Pred trištvrte rokom mi 

písala, že momentálne študuje v Kanade balet. A to je vec, ktorú som ponúkol 

médiám, no oni to, bohužiaľ, odmietli... 

→ V čom bol X-Factor iný od SuperStar? 

X-Factor bol iný hlavne v tom, že som vedel do čoho idem a na čo si musím dávať 

pozor. Nešiel som tam s tým, že chcem vyhrať. Predtým som bol na lodi ako 

muzikant, čo bola pre mňa ďalšia obrovská škola, a keď som sa vrátil, tak akurát 

prebiehali castingy. Dosť dlho som nedal o sebe vedieť, tak som si povedal, že sa 

tam objavím, bude tam sranda. Môj cieľ sa dávno splnil, keď so mnou urobili prvý 

rozhovor a objavilo sa to na obrazovkách. Tam to pre mňa skončilo a každý ďalší 
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postup bol pre mňa milým prekvapením. Čiže som tam šiel iba preto, aby som dal 

o sebe vedieť, že žijem, som tu, koncertujem a tak ďalej. A zrazu to dopadlo tak ako 

to dopadlo (smiech)... 

→ Čo by ste odporúčali mladým ľuďom? Ako ísť za svojím cieľom? 

Je to celkom jednoduché, ísť si za svojím cieľom ...(smiech)... Nie bezhlavo, ale 

tvrdohlavo. Musí mať však aj hlbší význam, lebo ako sa hovorí, cieľ prestáva byť 

cieľom v momente, keď ho dosiahneme. Ja nemám osobný cieľ. Nemám métu, 

ktorú by som chcel dosiahnuť. Mojím cieľom je stále za sebou niečo zanechať. To 

je nekonečný cieľ, ktorý nikdy nedosiahnem. Dosiahnem ho až keď zomriem  Je 

potrebné si dávať méty, ktoré sú reálne a zmysluplné. 

 

Peťovi ďakujeme za rozhovor, skvelý náučno - umelecký zážitok a tešíme sa na 

ďalšie stretnutia!  

 
           

 

 

 

   

ký je rozdiel medzi Anglickom a Veľkou 

Britániou? Častokrát povieme, že sme boli alebo že ideme do Anglicka. 

Poznáme však rozdiel medzi Anglickom, Veľkou Britániou a Spojeným 

kráľovstvom? 

 
Veľká Británia (Great Britain) sa skladá z Anglicka (England), Walesu 

a Škótska (Scotland). Írsko sa delí na Írsku republiku (Republic of Ireland) 

a Severné Írsko (Northern Ireland). Spojené kráľovstvo (United Kingdom) 

tvorí Veľká Británia a Severné Írsko (Northern Ireland).  
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Pod pojmom Britské ostrovy rozumieme ostrovy Veľkej 

Británie, Írska a množstvo menších ostrovov, tzv. 

Commonwealth, na čele ktorého stojí kráľovná Alžbeta 

II.  

 Narodila sa v roku 1926, v súčasnosti má 91 

rokov a vládne už 65 rokov. Doposiaľ je najdlhšie 

vládnucim monarchom na svete. 

  

  Zaujímavosti 

 

- nechodila do školy, no to neznamená, že je nevzdelaná, pretože 

kráľovnú Alžbetu učili súkromní učitelia doma 
- spolu s manželom princom Filipom, ktorého si 

kráľovná sama vybrala, žijú spolu už 70 rokov 

- všetky labute a ryby žijúce/plávajúce vo Veľkej 

Británií jej patria, každý rok sa sčítavajú a kontroluje sa ich 

zdravotný stav 

- jej súkromný majetok sa odhaduje približne na 340 

miliónov libier 

- ako panovníčka nemusí platiť žiadne dane, no aj napriek tomu sa rozhodla, 

že ich bude platiť a dobrovoľne to robí od roku 1993   

- od roku 1989 až po súčasnosť používa ten istý svetloružový lak na nechty 

- kabelku vraj nosí preto, aby svojmu personálu posielala určité signály 

v prípade, že potrebuje byť „zachránená“ z nepríjemnej situácie alebo 

konverzácie 

- dáva si pozor, aby vždy konala v súlade so zákonom, no ako kráľovná 

nemôže byť nikdy stíhaná, ani nesmie vypovedať na súde 

 

   
     

USA – 2. časť 

 

Zion National Park (Utah) 

(Obr.č.21,22) 

Tento národný park je roklina, 

alebo akási úžina dlhá 26km 

a hlboká až 726m vytvorená 

riekou. V niektorých častiach sú 

protiľahlé steny od seba vzdialené iba 6 metrov. 

Opäť tu bolo veľa možností na turistiku. My sme si 

vybrali trasu Zion Narrows. Je to úzka skalná 

roklina, cez ktorú preteká rieka Virgin. Zaujímavá je 

tým, že ak ju chcete prejsť, musíte sa v prevažnej 

časti brodiť studenou riekou (obr.č.23). Za zmienku 

ešte stojí hora Angels Landing, na vrchol ktorej 

vedie technicky veľmi náročný turistický chodník 

(obr.č.24-26). 

 

 

 

 

 

 

 

erb Windsorskej dynastie 
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                         Obr. č. 21 

Obr. č. 22 

Obr. č. 23 
Obr. č. 24 
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Death Valley National Park (California) (Obr.č.27-30) 
 

 
Nachádza sa v Mohavskej púšti 

a je to najsuchšie a najteplejšie územie 

v USA s najnižšie položeným miestom 

v USA, ktoré má názov Badwater 

(obr.č.28-30) a je 86 metrov pod 

úrovňou mora. 

Pri prechádzke po tomto mieste sme mali pod nohami soľ, ktorá tu zostalo 

po viacerých vyschnutých jazerách. Je 

to veľmi horúca oblasť, ale aj napriek 

tomu nás prekvapil horúci vietor, 

ktorý tam fúkal. Prirovnal by som to 

k horúcemu vzduchu z fénu. Okolo 

23:00 nám ukazoval teplomer v aute 

105 fahrenheitov, čo je 40,5°C. Pri 

vystúpení z auta na vozovku nás ovalil 

neskutočne horúci vzduch. Nie sú tam vhodné podmienky pre život. Aj 

 

 

kvôli tomu sme tam nevideli žiadne rastliny a ani zvieratá a vo všeobecnosti 

je to jedno z najnehostinnejších miest na Zemi. Napriek tomu tam žijú 

zvieratá, ktorým táto klíma až tak neprekáža. 

 

Sequoia National Park (California) (Obr.č.31) 

Park je známy vďaka obrovským 

stromom - sekvojovce mamutie, vrátane 

stromu generála Shermana, ktorý je 

najväčším stromom na svete (Obr.č.32). 

Druhý najväčší strom ma názov generál 

Grant. Výška týchto sekvojí presahuje 

80 metrov. 

Taktiež sa tu nachádza Tunnel Log – tunelový 

kmeň, ktorý spadol pri búrke v roku 1937 na 

cestu. Je 86 metrov dlhý a 6,4 metra hrubý. 

Správcovia parku strom z cesty neodstránili, iba 

doňho urobili dieru, ktorou môžu prechádzať aj 

autá (obr. č. 34). Za zmienku ešte stojí obr. č. 33, 

na 

Obr. č. 27 

Obr. č. 28 

27 

Obr. č. 26 Obr. č. 25 

Obr. č. 29 
Obr. č. 30 

Obr. č. 31 

Obr. č. 32 
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ktorom je spadnutý konár z najväčšieho stromu na svete. 

 

Yosemite National Park (California) (Obr.č.35-39)  

 

Yosemitský národny park je z tých, 

ktoré sme navštívili rozlohou najväčší. Je to 

taktiež najstarší národný park v celých 

spojených štátoch. V tomto parku je veľa 

možností na turistiku. Nachádza sa tu veľa 

vodopádov a medzi nimi je aj dvadsiaty 

najvyšší vodopád na 

svete – Yosemite 

Falls. Výška 

vodopádu je 739 metrov (Obr.č.35). My sme si 

pozreli vodopád Vernal Falls (obr.č.36-38) a 

jazierko Mirror Lake (39). 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

     

    

Obr. č. 33 
Obr. č. 34 

Obr. č. 35 

Obr. č. 36 
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...pokračovanie nabudúce... 

 
Mgr. Ondrej Ruman 
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„Školský rok 1965/1966 bol zahájený 

slávnosťou a privítaním učňov prvého ročníka. Pri 

otvorení nového školského roka boli prítomní: 

 Riaditeľ školy: Lepeták Michal 

 Vedúci odb. výcviku: Olejár Pavol 

 Majstri odb. výcviku: Jacko Emil, Volčko 

Ján, Lukáč Michal, Stoják František, Kendra 

Vladimír, Kvokačka Ján 

 Vedúci vychovávateľ: Volčková Helena 

  

 Technicko-hospodársky pracovníci: 

 Vedúci účtovník: Lepetáková Alžbeta 

 Hospodár školy: Berdisová Mária 

 

 Kuchynský personál: 

 Vedúca jedálne: Lukáčová Eva 

 Vedúca kuchárka: Imrichová Johana 

 Kuchárka: Hudáková Anna, Siváková Margita  

 Pomocnica v kuchyni: Olejárová Irena  

  

Upratovačky školy: Semanová Veronika, Semanová Františka 

Údržbár: Sedlák Matej 

Šofér: Leško Pavol 

Strážnik: Imrich 

 

Do školy nastúpilo 90 učňov. Z toho 48 učňov druhého ročníka a 43 učňov 

prvého ročníka. Títo učni boli rozdelení do jednotlivých tried. Boli zriadené 4 

triedy. Dve triedy prvého a dve triedy druhého ročníka. 

 

 

 V prvej A triede je 22 učňov. V triede pracuje triedny výbor, ktorý 

pozostáva: Predseda – Jančišin Michal 

 Kultúrny ref. – Molčan Peter 

 Športový ref. – Tebeľák Michal 

 Pokladník: - Mihaľov Ondrej 

Triedny učiteľ – Volčko Ján 

 

Prvá B trieda má 21 učňov. V triede pracuje tiež triedny výbor: 

 Predseda – Ivanovič Peter 

 Kultúrny ref. – Škovránek Ondrej 

 Športový ref. – Mihaľ Dušan 

 Pokladník – Fiffik Jozef 

Triedny učiteľ – Jacko Emil 

 

Druhá A trieda má 23 učňov, triedny učiteľ – Kvokačka Ján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V druhej B triede je 23 učňov. Triedny výbor pozostáva z: 

 Predseda – Balčák Juraj 

 Kultúrny ref. – Prokeš Zdeněk 

 Športový ref. – Miščik Stanislav 

 Pokladník – Chovanec Emil 

Triedny učiteľ – Kvokačka Ján 

1965/1966 

Michal Lepeták 

Michal Lepeták 

Michal Lepeták 
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Všetci učni sú z rôznych sociálnych postavení. 45 učňov je z rodín 

robotníkov, 17 učňov z rodín úradníkov, 9 učňov z rodín  členov JRD, 8 z rodín 

roľníkov, 10 z rodín dôchodcov. Z toho 7 učni nemajú otca alebo matku. ... 

Vyučovanie ako také bolo rozdelené na teoretické a praktické. Učni prvého ročníka 

majú denne 6 hodín vyučovanie a 6 hodín teórie. Učni druhého ročníka majú 6 

hodín teórie a sedem hodín praxe. Učni jednotlivých ročníkov sa menia každý druhý 

deň. ...  

 

 Pri jesenných prácach sa učni zúčastnili brigády na tunajšom JRD 

a v Šindliari. Ich prácu si funkcionári veľmi pochvaľovali. V tom čase bol tiež 

zohraný medzi triedami futbal a volejbal...  

 V mesiaci február učni nášho učilištia absolvovali súťaž v lyžovaní. Súťaž 

bola v Sabinove... Učeň Klimko Jozef dosiahol v jazde jedno prvé a druhé miesto... 

 V mesiaci apríl sa učni zúčastnili mesačnej brigády  Lesného závodu 

v Spišskom Podhradí, na polesí Bijacovce. Ostatní učni mali brigádu v Spišských 

Vlachoch a Ruských Tehľanoch. Zisk, ktorý im z toho plynie je pre nich... Počas 

ostatných mesiacov je to vreckové, ktoré činí u prvého ročníka  od 35 – 50 kčs. 

U druhého ročníka to je 50 – 90 kčs.“  

 

...pokračovanie nabudúce... 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           

Domov mládeže 

28. dec. 2017 

ENCORE the club, 

Prešov 

22:00  8-15 € 

6. jan. 2018 

Športová hala, Sabinov 

17:00 12-14 € 

6. jan. 2018 

Športová hala, Sabinov 

17:00 12-14 € 

HEREČKY (miluj 

blížneho svojho) 

24. jan. 2018 

Kino Scala, Prešov 

18:30 17€ 

Odpískané! 
31. jan. 2018 

DJZ Prešov, Hist. budova 
18:30  3-6 € 

 

2. marec 2018 

AVALON 

PALACE, Stará 

Ľubovňa 

19:00  14 € 

Divadlo Bolka Polívky 

- Šašek a syn 

9. marec 2018 

Dom kultúry, Poprad 

19:00  22 € 

 

Obchod na korze 

18. jan. 2018 

DJZ Prešov, Hist. 

budova 

18:30 3-6 € 

Miro Jaroš a koncert 
pre (ne)poslušné deti 

3. feb. 2018 
AquaCity Poprad 

15:00   10 € 
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