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Častužky 4.E
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Prečo nefajčiť
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Láska nie je len slovo
Deň vody
INCHEBA
Karikatúra
Marec mesiac knihy
Najlepšie maturitné práce
Okresné kolo v silovom päťboji študentov stredných škôl
Sládkovičova Štiavnica
Vlastná tvorba
Študentská spoločnosť TIGRE

Podľa organizačných pokynov k XXXIII. ročníku
Stredoškolskej odbornej činnosti ( SOČ )
v Banskobystrickom kraji, sa dňa 24.02.2011
( štvrtok ) o 1400 hod. v učební 2.E triedy uskutočnilo
školské kolo SOČ.
Na

základe

rozhodnutia

riaditeľa SOŠ lesníckej Ing.
Rudolfa Valoviča, CSc. práce
SOČ

posudzovala

odborná

hodnotiaca komisia ( OHK )
v zložení Ing. Ladislav Kružíč
predseda OHK, Ing. Veronika
Dudíková

a Ing.

Monika

Malatincová členovia OHK.
Súťažné práce v 1 exemplári
mala OHK k dispozícií na preštudovanie od 22.02.2011. Žiaci a žiačky sa do školského
kola SOČ prihlasovali prostredníctvom on-line prihlášky.
Pred súťažiacimi bola zodpovedná a náročná úloha nielen prezentovať svoje
poznatky a dosiahnuté výsledky, ale aj ich obhajoba. Do súťaže sa prihlásili štyri tímy
a dvaja samostatní autori. Zameranie prác bolo rôzne. Attila sa venoval Pozorovaniu

imág odonatofauny počas leta 2010 na Ráczovom
jazere. Lukáš Rekonštrukcii záhradnej úpravy
základnej školy v obci Slatinské Lazy. Mišo
s Dominom a Tomášom Technologickému riešeniu
ťažbovo-obnovného

postupu

jeho

praktickej

realizácii v demonštračnom poraste pri zohľadnení
kritérií certifikácie - TUOL a princípov PBOL. Peter
s Jánom Poznávaniu dreva našich hlavných drevín.
Peter s Rišom Poznávaniu

chyb dreva. Jakub

s Jarom Inventarizácií poľovne upotrebiteľných
psov v regióne Žarnovica.
Všetky práce mali úspech. Odborná hodnotiaca komisia uznala za vhodné zveriť
zodpovednú úlohu hájiť dobré meno našej školy krajskom kole autorom prác uvedeným
v Zozname prác postupujúcich zo školského kola SOČ do krajského kola v Žiari nad
Hronom
Názov práce

Autor

1.Pozorovanie imág odonatofauny
počas leta 2010 na Ráczovom
jazere
IIng. Gáliková

Attila
Balogh

04

Ing. Gálik

07

Ing.Kotlár

07

Peter Matiašovský,
Ján Mináč

Ing. Králik

14

Peter Jamrich,
Rišo Moravčík

Ing. Králik

14

Technologické riešenie ťažbovo-obnovného
Michal Antal, Domino
3.postupu a jeho praktická realizácia
Horváth, Tomáš Makší
v demonštračnom poraste pri zohľadnení
kritérií certifikácie - TUOL a princípov PBOL

5.

Učebná pomôcka na poznávanie: Chyby
dreva

Odbor

Ing Gáliková

2.Rekonštrukcia záhradnej úpravy základnej Lukáš Babiak
školy v obci Slatinské Lazy

4.Poznávanie dreva našich hlavných drevín
Učebná pomôcka na poznávanie

Konzultant

Výsledky Krajského kola XXXIII. ročníka SOČ
v Banskobystrickom kraji
Dňa 31. marca 2011 v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy technickej,
Dr. Jánskeho 10, 965 01 Žiar nad Hronom 9. konalo
Krajské kolo XXXIII. Ročníka SOČ.
Z našich žiakov vo
svojich odboroch
úspešne obhájili svoje
práce.

Odbor 04 Biológia
2. miesto - Attila Balogh
Pozorovanie imág odonatofauny počas leta 2010 na
Ráczovom jazere.

Odbor 07 Pôdohospodárstvo a životné prostredie
1. miesto - Michal Antal, Domino Horváth, Tomáš Makši
Technologické riešenie ťažbovo-obnovného postupu a jeho praktická realizácia
v demonštračnom poraste pri zohľadnení kritérií certifikácie - TUOL a princípov
PBOL.
Neseriózne sa zachoval Lukáš Babiak , ktorý sa bez
vysvetlenia nezúčastnil krajského kola.

Výsledky XXXIII. ročníka
Celoštátnej prehliadky SOČ
V dňoch v dňoch 26.-29. apríla 2011 v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej
E. Beluša, Staničná 16, 911 01 v Trenčíne naši žiaci Attila Balogh, Michal Antal
úspešne reprezentovali seba, našu školu a Banskobystrický samosprávny kraj

Odbor 07 Pôdohospodárstvo a životné
1. miesto a Postup na celoštátne kolo SOČ ČESKEJ REPUBLIKY

-

Michal Antal, Dominik Horváth, Tomáš Makši
Technologické riešenie ťažbovo-obnovného postupu a jeho praktická realizácia
v demonštračnom poraste pri zohľadnení kritérií certifikácie - TUOL a princípov PBOL

Odbor 04 Biológia
Certifikát za účasť na Celoštátnej prehliadke SOČ - Attila Balogh
Pozorovanie imág odonatofauny počas leta 2010 na Ráczovom jazere.

Úspech je o to hodnotnejší, že naši reprezentanti boli spolutvorcami úspechu
Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí sa z ôsmich zúčastnených krajov
umiestnil na druhom mieste.

S hrdosťou a radosťou Vám gratulujeme!

Ing. Ján Kotlár
Metodik SOČ SOŠL

SOČ- ka (stredoškolská odborná činnosť), je podľa
mnohých ľudí v mojom okolí neznámy pojem. Sú
presvedčení, že táto aktivita si vyžaduje
neobyčajne bystrý rozum a schopnosti prevyšujúce
normálneho človeka. Zabúdajú pritom na to, že je
to aktivita realizovaná počas trvania vyučovacieho
procesu. Teda vôbec nie sú potrebné rozsiahle
odborné znalosti pred začiatkom riešenia. Je
potrebné určiť si vlastný cieľ, ktorý chcete dosiahnuť a toho cieľa sa držať. Všetky odborné
poznatky, ktoré vám na riešenie chýbajú nadobudnete počas prekonávania problémov pri
riešení práce. Váš konzultant je tu na to, aby vás usmerňoval pri práci a podával vám rady
a návrhy, ktoré vašu prácu môžu vylepšiť. Zameranie práce nemusí vychádzať z vašej hlavy,
každý rok sa vytvára bohatý zoznam tém a pridelených konzultantov, z ktorých si môžete
vyberať. Metodikom SOČ-ky na našej škole je pán Ing. Ján Kotlár, ktorý vám na požiadanie dá
metodickú príručku s presnými pokynmi ako prácu písať. Konkrétne v našom prípade sme
zameranie práce nemali z vlastnej hlavy. Hlavným cieľom bolo vytvoriť prácu, ktorá by
významne uspela už v teraz spojenom odbore: Pôdohospodárstvo a životné prostredie. Na
začiatku nám mnoho vecí nebolo
jasných. Používali sme postupy
a metódy merania a hodnotenia v
lesníctve, ktoré sa vyučovali až
v neskorších etapách alebo sa na
strednej škole nevyučovali vôbec.
P re t o
sme
strávili
s naším
konzultantom (Ing. Jánom Kotlárom)
nemálo času, kým naša práca
nadobudla už určitú formu. Týmto
chcem apelovať na vás, študentov
rozmýšľajúcich o vytvorení nejakej
práce, aby ste čo najviac využili
poznatky
a rady
od
vašich
konzultantov. Výrazne vám môžu
napomôcť pre lepšie pochopenie
súvislostí a problémov, ktoré by ste
vy inak prehliadli alebo zanedbali. Oni sú odrazovým mostíkom, ktorý vám pomôže začať,
pretože to je to najťažšie. Nakoniec vám všetkým, ktorí sa rozhodnú o vypraconie SOČ-ky,
želám hlavne pevné nervy, odhodlanosť a ohybný jazyk pri riešení a obhajovaní svojej práce.
Michal Antal 4.A

Autor článku je členom autorského kolektívu práce SOČ, ktorá sa umiestnila prvom mieste
v celoštátnom kole SR a postúpila do celoštátneho kola SOČ ČR.

Prezidentská poľovačka aj s účasťou
SOŠL z Banskej Štiavnice
Tak ako každý rok, sa SOŠL z Banskej Štiavnice zúčastnila na prezidentskej poľovačke vo
Vojenských lesoch v Pliešovciach.
Vďaka dobrým vzťahom a dlhodobej spolupráce s Vojenskými lesmi a majetkami v
Pliešovciach, sa už viac rokov zúčastňujeme na tejto neopísateľnej poľovníckej akcii, na ktorej nejde
len o zážitok z lovu, ale aj zo stretnutia starých priateľov, absolventov našej školy a nadobudnutie
nových skúseností. Už od samého rána, ako sme všetci študenti spolu s profesormi a riaditeľom školy
nastúpili do autobusu, vládla príjemná
nálada, ktorú obohacovali poľovnícke
„pikošky“, takže o smiech nebola
vôbec núdza. Počasie nám prialo, čo
nasvedčovalo tomu, že poľovačka
bude už len pre krásu našej prírody
pekná. Hornové kvarteto v podaní
našich štyroch profesorov zahralo
uvítacie poľovnícke signály , prezident
SR Ivan Gašparovič všetkých srdečne
privítal a zaprial príjemné sviatky
v kruhu najbližších a šťastný nový rok
2011. Zúčastnených hostí, ktorých počet presahoval možno aj 100, čakal zaujímavý deň. Poľovačka
bola rozdelená do dvoch, časovo namáhavých pohonov, medzi ktorými bola jedna približne hodinová
prestávka. Zveri ,ktorá sa v revíri nachádzala, bolo neúrekom, takže milovníci prírody si prišli na svoje.
Po prvom pohone sme sa všetci účastníci poľovačky zišli na mieste, kde boli prístrešky, horela veľká
vatra a hlavne, podával sa horúci guľáš a čaj. Poľovníci sa postupne najedli, v skupinkách družne
debatovali, no najveselšie bolo okolo pána prezidenta, ktorého sme obkolesili , fotografovali sa s ním
a dlho zotrvali v družnej atmosfére. Čakal nás však ešte jeden pohon a tak sme znovu nasadli do
„vetriesok“a poľovníci sa šli rozostaviť na štandy. Poľovačka pokračovala ďalej, padali výstrely, ozýval
sa brechot psov, rúbane vystriedali húštiny. Krv stuhla v žilách, keď do Zuzky narazil statný diviak a
ani sme nezbadali, že slnko za Pliešovské lesy začalo pomaly zachádzať a schyľovalo sa k večeru.
Zamestnanci VLM všetku zver doviezli na výradisko, uložili podľa veľkosti na pravý bok, zapálili v
rohoch ohne, všetci si zložili klobúky a na poctu ulovenej zveri a veľkoleposť našej krásnej prírody,
zaznel štvorhlasne signál Slávnostný výrad. Generálny riaditeľ poďakoval strelcom za presnú mušku,
nám honcom za dobre odvedenú prácu a pozval všetkých na posledný pohon do rekreačného
zariadenia VLM na Kamennom vrchu.
Celý priebeh poľovačky bol výborne zorganizovaný. Veľa sme sa naučili, veľa nového sme spoznali a
každý s nás si z tejto poľovačky odnáša nielen pár fotiek, ale aj veľa skúseností a zážitkov do ďalšieho
života.
Jakub Kuka 3.E

Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom pre
Operačný program Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva SR pre
štrukturálne fondy EÚ

Dotazník k projektu
„ Moderná škola – základ života „
Dovoľujeme si Vám odpovedať na niektoré
otázky, ktoré ste nám položili ohľadom
prebiehajúceho projektu
„ Moderná škola - základ života „.
Tu sú :
1. Čo skúma tento projekt ?
Má za cieľ uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na škole, s využitím
inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby
vedomostnej spoločnosti.
2. O čo v ňom ide ?
Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program strednej školy spoločne
s inováciou didaktických pomôcok
Vytvoriť a zimplementovať školský vzdelávací program strednej školy cez elearningový portál pre premenu tradičnej školy na modernú
Vyškoliť pedagógov a zanalyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej
školy na modernú
3. Čo od neho očakávate ?
Očakávame od neho, že sa nám všetkým spoločne podaria naplniť všetky ciele,
ktoré sú ním sledované.
4. Prečo vznikol ?
Vznikol za účelom získania nemalých finančných prostriedkov na nákup
moderných učebných pomôcok na jednotlivé predmety a tiež, aby boli
zabezpečené moderné vyučovacie postupy.
5. Ako dlho bude trvať ?
Jeho trvanie je 24 mesiacov, končí koncom tohto školského roka.

6. Čo Vás na projekte najviac zaujalo ?
Zaujímavejšie vyučovanie pre študentov.
7. Čo priniesol nové ?
Nové moderné vyučovacie metódy.
8. Kto naň prispel finančne ?
Európska Únia.
9. Aký prospech z neho máme ?
Dostali sme v rámci neho 152 263,75 eur čo
je 4 587 097,80 Sk na nákup učebných pomôcok – zo zaujímavejších sa
nakúpili motorové píly, krovinorezy, pušky a pod. Tiež sme dostali možnosť
nákupu notebookov a dataprojektorov pre učiteľov zapojených v projekte.
10.Spolupracujeme pri ňom aj s inými školami ?
Nie, každá škola, ktorá je doň zapojená, pracuje samostatne.
11.Kto s ním začal – kto zo školy dal naň podnet ?
Škola, ako inštitúcia. A jednotliví učitelia, ktorí v ňom pracujú.
12.Kedy ste s ním začali ?
Približne pred dvoma rokmi.
13.Aké sú očakávania od tohto projektu ?
Že učitelia, tak ako aj žiaci, si osvoja moderné vyučovacie metódy a postupy.
14.Aké , tomuto podobné projekty plánujete robiť do budúcnosti ?
Naša škola sa nebráni žiadnym podobným projektom, z ktorých majú úžitok
nielen žiaci, ale aj učitelia.
15.Koľko žiakov je doň zapojených ?
Cca 241 žiakov.
16.Aký je jeho názov ?
„ Moderná škola – základ života „
17.Koľko financií sme získali v rámci
projektu ?
152 263,75 eur
Manager publicity projektu : Ing. Miroslav Uhrin

PORADIE TRIED PODĽA
PROSPECHU

PORADIE TRIED PODĽA
DOCHÁDZKY

1. 2.A Ing. Ján Kotlár

1. 2.B RNDr. Ida Hradilová

2. 1.A Ing. František Černotka
3. 1.E Mgr. Vladimír Herda

2. 1.B Ing. Dominik Kútnik
3. 1.E Mgr. Vladimír Herda
Prospechovú tabuľu SOŠL v Banskej
Štiavnici pripravuje pani profesorka
Ing. Katarína Gáliková

BLAHOŽELÁME!

Chovateľská prehliadka trofejí
v Hriňovej dňa 5. – 6. marca 2011
Na začiatku marca sa v kultúrnom
dome v Hriňovej uskutočnila chovateľská
prehliadka trofejí okresu Detva za rok
2010. Diváci mali možnosť vidieť krásne
jelenie trofeje ( tie dominovali), ale
zaujímavé boli aj ostatné „ kúsky“
z medveďa, srnca, diviaka....
Pozoruhodný
bol
úhyn
jeleňa
z Hriňovej, ktorý dosiahol v celkovom
hodnotení 218 bodov, ale najsilnejší bol
jeleň z Kaľamárky, ktorý dosiahol 225
bodov.
Za povšimnutie stál úhyn medveďa (
tiež z Kaľamárky) , ktorému Slovenská poľovnícka komora udelila 62,80
bodov CIC , čo znamenalo
zlatú medailu.
Taktiež bolo predložených 68 srnčích
trofejí, z ktorých najlepší srnec
dosiahol 111,38 bodov CIC. Trofejí z diviaka bolo predložených celkovo 12 a z toho dve dosiahli bronzovú medailu.
Bola to krásna dvojdňová prehliadka , kde som stretol aj študentov našej
školy.
Ľuboš Paprčka 1.E

Tento rok sa na škole konala
aj biblická olympiáda, do ktorej
sa zapojili prvé a druhé ročníky.
Z prvých triednych kôl
postúpilo desať študentov do
školského kola, kde sa bojovalo
o postup do dekanátneho kola.
Do dekanátneho kola postúpili
traja študenti: Jakub Gaži z 2.A,
Martin Kostelný z 1.A a Michal
Vincenc z 1. E. Vytvorili
zohratý tím, v ktorom nesmel
chýbať náhradník a morálna
opora Martin Jusko z 2.A. Z dekanátneho kola sa chalani dostali až do diecézneho ,
kde dosiahli ôsme až deviate miesto, keďže mali spolu s iným tímom rovnaký počet
bodov.
Témou
celej
olympiády boli dva vybrané
texty Sv. písma: Prvá kniha
Samuelova
a Evanjelium
podľa Lukáša. Súčasťou
týchto kôl boli rôzne
vedomostné testy, úlohy a
tiež scénka, pri ktorých sa
ukázala šikovnosť, kreativita
a spontánnosť nášho tímu. Za
ich snahu a usilovnosť im
opätovne ďakujem.
Mgr. Jana Búriová

Práca učiteľa je veľmi náročná a zodpovedná. Dôležitou súčasťou vzdelávania budúcich
pedagógov je aj odborná prax. Študentka Pedagogickej vysokej školy vo Freiburgu
v Spolkovej republike Nemecko Olga Gerok, absolvovala mesačnú prax na Strednej odbornej
škole lesníckej v Banskej Štiavnici. Pár zvedavých otázok jej položil Ivan Donič.
Aký bol Váš prvý pocit po príchode do BŠ?
Prvý dojem bol veľmi pozitívny. Banská
Štiavnica je pekné historické mesto. Bola som
veľmi rada, že ma pri spoznávaní tohto mesta
vždy niekto sprevádzal, pretože má veľmi veľa
zákutí, ktoré poznajú len praví Štiavničania
a bez ich pomoci by som ich nespoznala.
Škoda , že je tu tak veľa prekrásnych budov
prázdnych a nevyužitých.
Ako by ste zhodnotili vedomosti žiakov
z nemeckého a anglického jazyka?
Nájdu sa žiaci, ktorí sa radi učia cudzie jazyky
a na vyučovaní vynikajú, majú odvahu
prehovoriť, lebo vedia, že v komunikácii sú menšie chyby nepodstatné. Ale nájdu sa aj žiaci,
ktorých cudzie jazyky nebavia a hodiny len pretrpia. Jazyková úroveň žiakov v triedach je
veľmi rozdielna.
Aký máte dojem z prvej hodiny
v našej škole?
Od prvej sekundy sa mi práca so
žiakmi páčila.
Sú takéto podobné školy aj
v Nemecku?
Nepoznám podobnú školu v Nemecku.
Zrejme to súvisí s tým, že školský
systém u nás je iný.
Keby ste mali možnosť vrátiť sa,
využili by ste ju?
Bolo by určite zaujímavé, vrátiť sa po
dvoch rokov a vidieť, aké pokroky žiaci urobili.
Čo Vás na tomto meste najviac zaujalo?
Domov si odnášam veľmi veľa pekných spomienok a zážitkov. Vyučovanie a spolupráca so
žiakmi boli veľmi príjemné a zároveň poučné. Kolegovia boli vždy milí a ochotní pomôcť.
Jeden z najkrajších zážitkov bola návšteva Rehabilitačnej stanice pri SOŠL v Banskej
Štiavnici. Stal sa so mňa veľký fanúšik sov. Touto cestou by som sa chcela srdečne

poďakovať pánovi Petrikovičovi a jeho žiakom, za nádherné dopoludnie s dravcami.
Prehliadka školských lesov v Kysihýbli s pánom Diviakom bola namáhavá a zároveň veľmi
príjemná. Najviac mi však budú chýbať útulné štiavnické čajovne
a kaviarne, kde som strávila veľa príjemných chvíľ s mojimi
kolegyňami.
Máte vo svojom okolí sokoliareň?
Žiaľ, neviem či máme v Nemecku rehabilitačné stanice dravcov
Akí boli žiaci na Vašich hodinách?
Žiaci boli milí. Je veľmi zaujímavé pracovať s rozličnými
charaktermi. Práve preto je povolanie učiteľa také zaujímavé.
Keby si chcel nejaký študent vymeniť s Vami e-mail alebo iný
kontakt na zlepšenia sa v komunikácii, boli by ste ochotná?
Samozrejme, že mi môžu žiaci napísať. Ale pri takom veľkom počte žiakov je pravidelné
dopisovanie možné veľmi ťažko.
Je niečo, čo Vás najviac zaujalo na škole alebo
v meste?
Najviac ma zaujali tablá, ktoré visia na chodbách
SOŠL v Banskej Štiavnici. Je to nádherná tradícia
a také niečo v Nemecku nemáme. Zaujímavá je aj
história školy a jej smerovanie do budúcnosti.
Prekvapilo ma, že na Slovensku sa na rozdiel od
Nemecka žiaci v školách prezúvajú.
Najväčšie prekvapenie mi však pripravila trieda 2.A,
ktorá si pre mňa pripravila rozlúčku v historickej
triede v slávnostných uniformách. Príhovor, ktorí si
žiaci pripravili po nemecky, ma veľmi dojal. Bolo to
naozaj veľmi pekné. Ešte raz žiakom 2. A triedy
ďakujem a oceňujem vynaložené úsilie. Na tieto
okamihy budem vždy rada spomínať.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa o mňa starali v priebehu vyučovania
a aj vo voľnom čase.
Za rozhovor ďakuje Ivan Donič, 2. B

TOMÁŠ MICHAL
Tomáš rečník je on veľký,
zato ho chcú všetky dievky.
Ekonomiku má on rád,
s každým je on kamarát.

GABRIELA STEINEROVÁ
Gabča naša malá je,
štvrtkové akcie miluje.
Turistiku obľubuje
a po chlapcoch pokukuje.

IVAN PASTIEROVIČ
Ivo to je poľovník,
strieľa ako ešte nik.
Gitara je jeho hobby
a nám s tým radosť robí.

SILVIA KORČOKOVÁ
Siska sa nám stále smeje,
aj keď nič smiešne nie je.
Veselá je ona stále, my
ju zato radi máme.
Jej ústa tie idú v kuse,
či je v škole, či je v buse.

LENKA SZABARIOVÁ
Lenka naša tichá je,
sem-tam si aj vypije.
Ekológia bez pochyby,
v ekonomike však robí
chyby.

LUCIA JANČEKOVÁ
Lucka veľmi rada jazdí,
na Felde si cesty brázdi.
Volejbal vie dobre hrať
a každý ju má v triede rád.

MILOŠ POLUBŇÁK
Keď sa mu nepáči, tak to
s ním len tak šije,
dobre sa vynervuje a potom
sa s kolektívom vžije.
Svoju audinu rád on má,
stále sa na nej vyváža.

TERÉZIA KORČOKOVÁ
Písomka či poznávačka,
pre Terku je to hračka.
Síce stresy z toho máva,
jednotky však vždy
dostáva.

MARIANA JABLONKOVÁ
Do súboru si Majka zájde,
vo folklóre sa vždy nájde.
Folklór ten jej srdce hreje,
s Veronikou sa vždy smeje.

MICHAELA ČUNDERLÍKOVÁ
Tichá voda brehy myje,
našu Mišku vystihuje.
Speváčka raz z nej bude,
nepodlieha nikdy nude.

VERONIKA
BARTOLOVICOVÁ
Tichá je tá naša Veva,
do školy vždy
pripravená.
Kysihýbeľ rada má,
o kone sa postará.

MIRKA KAMZÍKOVÁ
Mirka to je naše zlato,
v triede to s ňou stojí
zato.
Zo Zlatna ona je,
každému s ňou dobre
je.

EDVINA – MICHAELA
MRÁZOVÁ
V prednom rade ticho čušká,
občas Lenke čosi šušká.
Nezbedníčka je to Miška,
dôkaz je jej žiacka knižka.
Chodiť s Rišom je jej hobby,
kto vie, čo s ním všetko robí.
GABRIELA PAULÍKOVÁ
Gabča v triede ticho sedí, veľa
toho nepovie,
keď sa niečo opýtate,
prívetivo odpovie.
V rytme hudby sa vie divo
rozšantiť, vtedy zabúda na
starosti a chce sa jej voľne žiť!

MATEJ ŠKVARKA
Maťko pekný chlapec je,
občas nám aj stresuje.
Poldeci už v sebe má,
zvesela si zaspieva.
Vtipy vraví veľmi rád,
s každým je on kamarát.

NIKOLA FIGULIOVÁ
Nika to je dievča
správne,
Nad učením rukou
mávne.
Veľmi dobre
obsluhuje, čašníčka
z nej možno bude.
JÁN SEČANSKÝ
Janko to je fešák
veľký, chcú ho poznať
všetky dievky.
Je s ním veru riadna
sranda, má ho rada
celá banda.

IVETA KRAKOVSKÁ
Ivka naše slniečko,
neohrdne ani
chladeným pivečkom.
Na hodinách pozor
dáva a s MP3 občas
zaspáva.

ANDREJ ALENA
Andrej je náš flegmatik
jeho nerozhádže nik.
Aj do školy občas príde,
bez päťky sa nezaobíde.

ZUZANA RATKOVSKÁ
Keď Zuzka v triede sedí,
učiteľom napriek robí.
Papuľka jej v kuse ide,
somariny robiť bude.
Čierne vlasy, hnedé očká,
je to naša triedna kočka.

TOMÁŠ BÁBY
Dievčatá to je jeho,
aj rybačka popri brehoch.
Aj do školy občas príde,
ale v piatok nám skoro
odíde.

RÓBERT LÁSKA
Robko to je stretlec veľký,
miluje on všetky dievky.
Mešká sem – tam na
hodiny a vymýšľa hovadiny.

ŠTEFÁNIA KNOŠKOVÁ
Mať takú šikovnú
spolužiačku,
sa vždy vyplatí.
Pri písomke i odpovedi
nám vždy poradí.

JOZEF SEMERÁK
Sokoliara v triede máme,
Jožkom ho nazývame.
Sokoliarstvo má on rád,
s dravcami je kamarát.

VLADIMÍR BYSTRIANSKY
Vlado je u profesorov
mimoriadne obľúbený,
pretože sa dobre učí a je
takmer nezmenený.
Je slušne vychovaný, má
rád svoju rodinu, ku
práci ho nemusíte nútiť,
nezaváha ani hodinu.
MATEJ PATKO
Maťo vzadu sedí rád,
s každým je on kamarát.
Dvíha činky hore – dole,
ide mu to hlavne v škole.

PATRIK ŠPALEK
Paťo známy záletník,
nepomôže mu už nik.
V piatok v škole nerád sedí,
za svojou láskou od nás
letí.

MATEJ LÍŠKA
V triede s nami je aj Maťo,
neučí sa a však načo.
Cez prestávku vonku
vystáva a na húlku často
zaspáva.

BARBORA BOROŠOVÁ
Z domu prišla tichá
a nevinná,
teraz je z nej už dospelá
dievčina.
Angličtina tá jej ide,
na slovíčka všetky príde.

ĽUBOMÍR GRAJCIAR
Na Kozelníku zvony zvonia
a Ľubka časy honia.
Lesy opustiť on musí,
školské povinnosti splniť
skúsi.

Najlepšie maturitné práce...
Táto ulica mi je známa
( umelecký opis)

Ulica, ktorá mi je známa, je predsa ulica môjho detstva. Je to miesto, kde som
vyrástol. Vryla sa do pamäti môjho života mnohými zážitkami, ktoré som vďaka nej
prežil. Je to ulica ako každá iná. Rozdielna je azda len svojou adresou. Pre mňa, ako
dieťa,bola vždy rozmanitá vďaka mojej fantázii. Vždy som si myslel, že je ako bulvár v
New Yorku. Práve kvôli širokej ceste, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou v meste. Pre
mňa bola zvláštna aj „gigantickými“ panelákmi, ktoré nápadne pripomínali známe
filmové mrakodrapy. Každý večer bola úplne iná. Iná ako cez deň. Z okna mojej izby,
ktoré je na desiatom poschodí, vyzerala ako pristávacia plocha, pretože boli osvetlené
len chodníky, ktoré sú jej neodmysliteľnou súčasťou a dotvárajú jej celkový vzhľad.
I chodcov bolo večer menej ako cez deň. Miesto veľkých lietadiel však po nej jazdili
autá, sanitky aj motorky. Súčasťou mojej ulice bola aj škola, na ktorej som zažil prvé
študentské časy. V tejto starej a majestátnej budove som prežil celých deväť rokov.
Hneď vedľa školy je park s ihriskom. Povrch tohto betónového ihriska, je ako tvár
starej, zvráskavenej ženy. Určite sa doň zahryzol zub času. Ale tak to už chodí. Na tomto
ihrisku som pri futbale zanechal možno viac krvi, ako potu. To vďaka mojim
talentovaným nohám. Na mojej ulici je tiež park. Je obrovský a s rôznymi zákutiami,
ktorých som sa ako chlapec bál. Tmavé kríky akosi pripomínali bránu do pekla, a to aj
cez deň. Nezabudnem na jedno popoludnie, keď som s chlapcami hral futbal. Lopta sa
zakotúľala priamo do tých „strašidelných“ kríkov. Samozrejme, že mňa, ako
najmladšieho, poslali pre ňu. Tvrdohlavo som odmietal, ale dôvod som nepovedal. Bál
som sa nielen kríkov, ale aj toho, že ma vysmejú. Postupom času sa menil nielen pohľad
na známu ulicu ,ale aj ona sama. Stavali sa nové domy a búrali tie staré. Stromy, ktoré
boli staršie ako mnohí obyvatelia, vymizli spolu s ľuďmi, ktorí ich tam zasadili.
Budovanie nového a odstraňovanie starého je cyklus, ktorému sa nevyhla ani moja ulica.
Momentálne je ulica môjho detstva najznámejšou v meste. Je to vďaka tomu, že a na
nej nachádzajú obchody, banky, dôležité inštitúcie.
Ulica , o ktorej som písal a ktorá tvorí dôležitú súčasť môjho života, je ulicou A. Hlinku
v Bánovciach nad Bebravou .
Obrázok: http://www.banovce.sk/fotogaleria.phtml?id3=960

Vladimír Fraňo 4.A

Gaudeamus igitur
(Rozprávanie o mojej ceste k dospelosti)

Ako rýchlo ten čas letí. Ako rýchlo prešlo moje detstvo. Ani som sa nenazdala
a som skoro dospelá. Vždy bolo mojím snom stať sa maturantkou Strednej
odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici. Tento sen sa mi splnil. Ani som sa
nenazdala a zrazu naše srdcia bili v jedno. V hlave nám blúdilo strašne veľa
myšlienok a pred nami sedeli naši najdrahší – rodičia. Rozochvene sme stáli na
stužkovej slávnosti a z našich úst vychádzali slová študentskej hymny –
Gaudeamus igitur. A naším jediným želaním v tejto jedinečnej chvíli, bolo zostať
navždy mladí. Zrazu som si uvedomila, aká dlhá a nevyspytateľná bola moja
cesta k dospelosti. Narodila som sa v malom mestečku Revúca, v srdci Slovenska.
Vyrastala som neďaleko, v malej dedinke Sirk, ktorá ma už od malička vždy
vedela očariť svojou krásou. Jednoducho som v nej cítila ten krásny pocit
domova. Nielen prostredie, v ktorom som vyrastala, ale aj ľudia, ktorí nado
mnou držali ochranné krídla , mi dodávali pocit lásky a istoty. Aj vďaka nim,
bola moja cesta k dospelosti ľahšia a krajšia. Samozrejme, že boli chvíle, keď svet
nevyzeral ako veľké a ružové dobrodružstvo. Aj ja som mala obdobie, keď som
potrebovala cieľ, ktorý by mi pomohol prejsť obdobím dospievania bez ťažkostí.
Pomohla mi stredná škola, pretože sila prírody vždy dokáže akosi „
jednoduchšie“ zvládať všetky nástrahy života. Na ten krásny deň , keď som
nastúpila na strednú školu nikdy nezabudnem. Bola som šťastná, pretože od
prvého dňa som spoznávala vždy nových ľudí, ktorých som si tak obľúbila, že
teraz si život bez nich neviem ani predstaviť.
Spomínam na všetky tie krásne chvíle, ktoré sme spolu trávili. Učili sa,
zabávali a vždy sme si navzájom pomáhali..... Takto sme pomaly kráčali
k dospelosti. Ani sme sa nenazdali a boli sme štvrtáci. Všetky tie spoločne prežité
chvíle , všetky spomienky a úsmevy. Na to sa jednoducho nikdy nedá zabudnúť.
Uvedomila som si, že už sme skoro dospelí. Položila som si otázku, čo nám vlastne
dospelosť ponúkne. Predovšetkým budeme mať zodpovednosť, a to nielen za
seba.
Vďaka tejto škole, blízkym a kamarátom, bola moja cesta k dospelosti
krásna a miestami aj dobrodružná. Dúfam, že ešte dlhé roky mi budú v ušiach
znieť slová študentskej hymny - Gaudeamus igitur.
Gabriela Steinerová 4.E
Obrázok: http://koponyeg.hu/hireso/62-gaudeamus-igitur-

INCHEBA 2011
Dlhé prípravy sprevádzalo chystanie propagačného materiálu, výstavných exponátov a
výber „personálu „ na veľtrh cestovného ruchu Slovakotour, so sprievodným podujatím
Gastro , Poľovníctvo a oddych v Bratislavskej Inchebe v dňoch 20. až 23.1.2011, na ktorej sa
naša škola zúčastňuje s vlastnou expozíciou už veľa rokov. Mala som to šťastie, že som tam
bola s Barborou Klimovou a Valentínom Priehodom. Rada vám o tejto úžasnej akcii
porozprávam.
Ako prvé nás ohromila
majestátnosť budovy a v nej
jedno veľké bludisko, v
ktorom
sa
snažili
prezentovať
naše
a
zahraničné
cestovné
kancelárie, celé regióny a
VÚC-ky. Trvalo niekoľko
hodín, kým sme sa tam
vedeli ako-tak zorientovať.
Náš stánok bol umiestnený v časti „POĽOVNÍCTVO A ODDYCH,“ neďaleko reprezentačného
stánku BBSK. Keďže tento rok je vyhlásený za medzinárodný rok lesov a naša škola práve
oslávila 240 rokov výuky lesníctva v B.Štiavnici, zamerali sme časť našej expozície práve tejto
významnej udalosti. Stará školská lavica a tabuľa z čias lesníckej akadémie, na stene dobový
obraz školy, parohy, prehľad významných rokov a premien vo vývoji našej
školy...Samozrejme, že nechýbala Lesná pedagogika, sovička, trubači a naša novinka-laserová
strelnica.
V prvý deň výstavy nebol
prístupný pre verejnosť,
prichádzali
iba
samí
významní návštevníci. V
našej expozícii sme privítali
pani primátorku B.Štiavnice
N. Babjakovú, predsedu
BBSK Ing. V. Maňku, členov
diplomatických zborov. Na
privítanie prezidenta SR
Ivana
Gašparoviča
a
maďarského prezidenta Pála Schmitta zatrúbili na lesnom rohu Ing. Štefan Petrikovič s
Valentínom Priehodom (2.B). Odpovedali sme na veľa otázok, rozdávali propagačný materiál

a malé spomienkové darčeky. Naša sovička Bárny bola maskotom výstavy. Každý ju chcel
vidieť, odfotiť, zobrať na ruku, no a na laserovej strelnici stáli rady záujemcov o lov na
diviaky, kačky, či vyskúšať si trap...Ani sme nezbadali, ako bolo 18.hod. Po ťažkom a
namáhavom dni, sme sa išli ubytovať do ŠI Poľnohospodárskej školy v Ivanke pri Dunaji.
Na druhý deň nás navštívilo riaditeľstvo SOŠL s trubačmi. Pre návštevníkov pripravili
vystúpenie s lesnými rohmi. K nášmu stánku prichádzala nielen staršia, ale aj mladá
generácia so záujmom o prírodu, o Banskú Štiavnicu, ale aj o štúdium na našej škole.
Sme hrdí, že sme žiaci tejto školy a mali sme možnosť počas štyroch dní reprezentovať
túto najstaršiu lesnícku školu na Slovensku.
Gabriela Brečková 2.E

( Post-Valentínske podujatie na lesníckom internáte)
Školský internát pri Strednej odbornej škole lesníckej a BBSK- Pohronské osvetové
stredisko Žiar nad Hronom- Pracovisko Banská Štiavnica, s finančnou podporou
Mesta Banská Štiavnica, usporiadali 23.februára 2011 spoločné podujatie na oslavu
krásy, mladosti
a najvznešenejšieho
ľudského citu, lásky.
Keby vám niekedy niekto povedal, že
,,lesáci“ nemajú vzťah k hudbe a poézii,
neverte. Veď úžasným dôkazom toho
bola aj vyzdobená a do posledného
miestečka zaplnená kinosála Školského
internátu, potlesk a prejavy priazne
nesmierne energického mladého publika
počas tohto večera, ktorý pozdravom
primátorky mesta Mgr. Nadeždy
Babjakovej otvorila vedúca odboru školstva Paed Dr. Viera Ebert. Po nej sa ujali slova
Mgr. Mária Petrová a Ivan Donič, moderátori podujatia. Spomienky na príbeh
Sládkoviča a Maríny, verše, citáty a úvahy, pod ktoré sa ako spoluautorka podpísala aj
láska, interpretovali Mgr. Mária Bucholcerová, Mgr. Atr Ľudmila Klimková, Janka
Bernáthová a Nika Ďuricová. Tomáš Počai, Zuzka Tužinská, Jakub Peciar a Miška
Čunderlíková umocňovali význam umeleckého slova gitarovými tónmi a spevom.
Žiaci ZUŠ Martin Herian a Katka Špinerová predstavili svoje herecké majstrovstvo
etudou o láske. Počas večera sa na premietacom plátne objavovali úsmevy, pohľady
a objatia krásnych mladých ľudí, študentov internátu, ktorí sa stali súčasťou historicky
prvej Galérie lásky. Tá sa počas niekoľkých týždňov úctyhodne rozrastala na
Facebooku, pričom každá nominovaná
dvojica o hĺbke svojho vzťahu pred jeho
zverejnením popremýšľala. Víťazmi ankety

o najkrajšiu
a najsympatickejšiu
dvojicu sa tentokrát stali všetci
a čakali na nich sladké odmeny,
čokoládové srdiečka a ,,pampúchy
lásky“, ktoré pripravili láskavé ruky
kuchárok. Závečné slová patrili
riaditeľovi školy Ing. Rudolfovi
Valovičovi CSc. Vyjadril spokojnosť
nad
priebehom
celého
večera
a poďakoval všetkým, ktorí svojou
snahou a talentom
prispeli k jeho
príjemnej atmosfére. Post-Valentínske
podujatie spestrila malá vernisáž nástenných malieb výtvarne nadaných študentov
v jednej z miestností internátu a prehliadkou nového hudobného salónika, ktorý bude
slúžiť mladým hudobným talentom.
J. Bernáthová

Obrázok: http://texty.vychytane.sk/p/358/srdeeecko.html

Na začiatku bola len nesmelá myšlienka, ktorá sa opovážila prerásť do výzvy, aby sa stretla
s priaznivou odozvou, ba až nadšením tých, ktorí si chceli pripomenúť význam vody pre život a to
nielen slovami, ale aj skutkami hodnými nasledovania.
Prvotným zámerom bolo vyčistenie prameňa sv, Jána
Nepomuckého pod Červenou studňou a Vodárenských
jazier. K výzve sa postupne pripojilo 26 dobrovoľníkov
z radov študentov SOŠL a pani vychovávateľky Idka
Hradilová a
Hanka Černotková s dcérou Saškou,
neúnavná ochrankyňa prírody pani Oľga Kuchtová
a príjemným prekvapením bol príchod 11členov
Dobrovoľného hasičského zboru v B. Štiavnici na čele
s akčným veliteľom, p. Vladimírom Popracom st. Pod
jeho velením začali motorizovaní členovia DHZ
s čistením terénu od Červenej studne a lesáci od hrádze

veľkého Vodárenského jazera. Počasie i nálada boli slnečné, aj keď vyššie položené jazerá ešte spali
pod vrstvou ľadu. Obidve pracovné skupiny sa stretli pri prameni sv. Jána, kde vrecia s vyzbieraným
odpadom naložili do hasičského auta, vypočuli
si niečo o histórii tohoto miesta i živote
mlčanlivého svätca, stali sa svedkami
chemického rozboru vody z prameňa, ba
aj zvláštneho pokusu s vodou horiacou. Študenti
si otestovali svoje vedomosti priamo v prírode,
čo bolo aj vďaka vynaliezavosti p. Hradilovej
veľmi zábavné. Nakoniec každý dostal sladkú
odmenu, darček na pamiatku a tí najlepší aj
jednotku.
Potom sme sa s našimi hasičmi a p. Kuchtovou rozlúčili. Na spiatočnej ceste sme ešte našli
niekoľko desiatok fliaš, pneumatiky, exkluzívne kúsky oblečenia, ba aj lyžu. Vychutnali sme si pohľad
na nádherné tyrkysové jazero, slnkom zaliatu Štiavnicu a sami študenti už nadšene plánovali, ako
oslávime aprílový sviatok Zeme. Deň vody zavŕšili mnohí z nich návštevou banskoštiavnickej
plavárne, ktorá tiež naše podujatie veľmi ochotne podporila. Všetkým srdečná vďaka.
Janka Bernáthová

Už niekoľko rokov sa každoročne v B.Štiavnici koná táto prezentácia záujmovoumeleckej činnosti a tvorivosti mládeže. Tentokrát sa v hojnom počte na tejto akcii
zúčastnili aj naši študenti . Podujatie sa konalo v priestoroch SOŠ obchodu a služieb
v B.Š. Diváci, mladší i tí skôr narodení, odmenili všetkých účinkujúcich veľkým
potleskom. Zaujímavá bola pestrosť projektov, ktorými sa naši študenti prezentovali:
Zuzka Tužinská - spev a gitara ,Alexandra Mesterová -klavír, Ondrej Švába - spev
a husle ,Viktor Bradňanský spev a harmonika. Zaujímavé bolo aj lesnícke umenie
Valentína Priehodu, ktoré vytvoril na lesnom rohu. Na profesionálnej úrovni vyznelo
vábenie jeleňa v podaní Jarka Orsága. Nehovoriac o tom, že vystúpenie Jožka
Semeráka a Zdenky Naďovej s krkavcom, všetkým vyrazilo dych. Celé podujatie
moderoval Ivan Donič. Týmto chcem poďakovať naším účinkujúcim študentom
a vyzvať aj ostatných talentovaných, aby sa na budúci rok zúčastnili tejto veľkolepej
akcie.
Martin Kostelný 1.A

Marec -mesiac knihy
Pri príležitosti mesiaca kníh, bola na našom internáte knižná predajná výstava ,
ktorú zorganizovali p. Heintzová , p. Černotková a p. Javorský zapožičaním
najzaujímavejších knižných titulov z miestneho kníhkupectva . Akcia sa stretla
s veľkým záujmom zo strany študentov . Aj do internátnej knižnice pribudli
nové a zaujímavé knihy , ktoré si budú môcť študenti kedykoľvek zapožičať .

Kostelný Martin 1.A
Obrázok: http://www.karstenslife.de/2010/10/3-bucher-die-du-dieses-jahr-hattest-lesen-sollen/
http://machdeinbuch110.wordpress.com/page/3/

Vo štvrtok 7.4.2011, sa konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy.
Recitátorov, ale aj divákov, privítal na Mestskom úrade viceprimátor JUDr. Dušan
Lukačko, za sprievodu ľudových piesní o Štiavnici. Výkony recitátorov hodnotila
trojčlenná porota, ktorá zodpovedne plnila svoju úlohu. Aj naši žiaci (Jakub Kuka
III.E, Ivan Donič II.B a Gabriela Brečková II.E) ich zaujali svojím prednesom natoľko,
že od nich očakávajú ďalšiu spoluprácu. J. Kuka sa umiestnil na druhom mieste
v prednese poézie,G. Brečková dostala čestné uznanie za prózu a obaja vyhrali
krásne vecné ceny.
Víťazi v prednese poézie:

Účastníci a ocenení v prednese prózy s porotou:

Účastníci prednesu poézie s porotou:

Jakub Kuka III.E

Ivan Donič II.B

Gabriela Brečková II.E

Láska. Čo je to láska? Je to len slovo vymyslené človekom,
alebo je to niečo viac, niečo, čo nás, cítiacich smrteľníkov,
zavádza do nepoznaných výšok? Je to vzťah medzi ľuďmi,
zvieratami alebo aj medzi rastlinami a vecami? Toľko otázok a
žiadne racionálne odpovede. Človek si uvedomí, že oči, ktoré sú
tak dokonale spojené s mozgovou aktivitou, nedokážu zachytiť
to najpodstatnejšie v našom živote. Áno, je to cit. Človek je
pravdepodobne jediným tvorom na zemi, ktorý túži nazrieť do
vnútra svojho druha. Jediná neviditeľná vec, ktorú vnímame je
láska. Keď sa zrodí dieťa, tak sa zrodí aj matka. Je to ten
najsilnejší cit, aký existuje. Je to neobyčajne krásne, keď dvaja
milujúci ľudia dokážu „len“ svojou láskou stvoriť nový život,
ktorý dokáže ďalej milovať a cítiť. Možno to ani netreba
vysloviť, pretože mozog to nedokáže spracovať a nastal by
zmätok. Stačí, keď to človek cíti a vníma srdcom. V
medziľudských vzťahoch je dôležité aj to, ako milujeme seba.
Môže sa zdať sebecké, keď sa snažíme robiť veci tak, aby
vyhovovali nám a na ostatných neberieme ohľad, ale.. Žiadne
„ale“ neexistuje, pretože najskôr musím milovať seba, aby som
mohol milovať niekoho iného. Keby nebolo lásky, tak už
nechcem žiť. Aký zmysel bude mať môj život? Škola, práca,
peniaze, a možno dokonca aj nenávisť. Nenávisť? Čo je to
nenávisť? Nenávisť je opakom lásky a veci bez protikladov
neexistujú. Môžete ma pokojne zabodnúť do srdca, ktoré by
bolo len ľudským orgánom. Ja nechcem žiť bez lásky, ktorú
mám vo svojom srdci. Lebo láska je najdôležitejsí cit na svete.

Koniec
Rudolf Zlatovský, 1.E
obrázok: http://www.labyrinth.hr/poznanstva/de/?Dienstleistungen

Strach zo straty
Veľmi mi chýbaš a bojím sa , že ťa stratím.
Bez teba som ako zvädnutá ľalia,
zmocňuje sa ma veľký strach.
Z lásky, straty a najviac z chyby,
ktorú môžem spraviť a ublížiť tým tvojmu srdcu.
Bojím sa pohľadov a všetkého,
čo by ťa mohlo zraniť.
Neviem, ako ti to mám povedať,
ale ja ťa milujem.
Nedá sa to vyjadriť slovami,
iba skutkami.......
Je to slovo z málo hlások,
a tak nádherne znie.
Je to najkrajší cit,
ktorý sa zrodí v človeku.
Je to LÁSKA.

Bojím sa ......
Bojím sa toho, že stratím ťa a s tebou všetkých.
Bojím sa toho, že rozídu sa naše cesty.
Bojím sa toho, že príde hádka a stratím ťa navždy.
Bojím sa toho, že miesto mňa si nájdeš náhradu.
Preto ťa prosím, nezraď ma a nenechaj ma samu.

Sklamanie
Ja som ti vážne verila,
ty si ma sklamal.
Ja som ti pravdu hovorila,
ty si ma klamal.
Neznášam zradcov,
neznášam panákov s ľadovým srdcom.
Neznášam klamstvo.
Nalákal si ma na krásne básničky.
No žiaľ, boli to iba prázdne rečičky.
Bola som tebou ranená,
ty máš snáď srdce z kameňa.
T.Korčoková, 4.E

obrázky: http://kalliopevorleserin.wordpress.com/page/75/?ref=spelling

Nechcite ju vidieť, keď sa ráno zobudí. Vyzerá, ako keby práve prežila atómový
výbuch v Černobyle. Jej postava mi pripomína hrocha, oblepeného pneumatikami
sadla. Na hlave má hniezdo a niekedy to vyzerá tak, ako keby tam niečo žilo, no
našťastie sa tam ešte nikto neobjavil. Zvráskavená tvár, ktorá pripomína kožu sto
ročnej babky, je pokrytá hnedou paštikou, zrejme značky Májka. Jej oči sú
prenikavo veľké, ako pinpongové loptičky. Nos mierne zahnutý, pripomínajúci nos
divej svine. Spod vlasov jej vyčnievajú velikánske uši, ktoré jej zrejme slúžia ako
radary. Krk má dlhý a tenký ako žirafa, ale keď sa naštve, má ho ešte dlhší. Krivé
nohy mi pripomínajú vyschnuté steblá trávy. Prsty sú nadmerne dlhé, ako konáriky
vyschnutého stromu. Keď sa náhodou objaví na ulici, ľudia na ňu zazerajú, ako
keby prišla z inej planéty. Keď sa už dáko dotrepe do hudobnej, začne trieskať po
klávesoch a k tomu ešte pridá svoj škrekľavý hlas. V celej dedine zavládne hrobové
ticho, ako pred najväčším tornádom. Povaha sa môže zdať na prvý pohľad až príliš
kľudná, ale keď sa naštve, vyzerá ako šelma, ktorá už mesiace nič nejedla. A do
toho ešte vrčí na všetky strany. A to aj napriek tomu, že má silu, ako vychudnutý
komár.
Tak čo, zľakli by ste sa jej?
Mne stačí, keď sa ráno pozriem do zrkadla.

Alexandra Mesterová 1.E

Obrázok: http://www.rundekunst.de/hintergruende/index.html

19 .mája 2011 sa konalo v učebni 3.A
triedy
záverečné valné zhromaždenie
Študentskej spoločnosti Tigre, pri Strednej
odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici.
Akcionári si vypočuli správy prezidenta
spoločnosti a viceprezidentov spoločnosti
pre ľudské zdroje, výrobu, marketing
a financie. V správach sa konštatuje, že
začiatky spoločnosti neboli ľahké. Postupne
sa však práca zlepšovala. Aktivity
spoločnosti
smerovali
hlavne
k zabezpečeniu predaja občerstvenia na
internáte SOŠL , čo sa aj darilo. Rozbehol sa aj predaj tričiek s emblémom školy, ktorý sa
však pre krátkosť času nepodarilo v plnom rozsahu realizovať. Aj tak možno hodnotiť činnosť
spoločnosti veľmi kladne. Prvoradým účelom síce nebolo dosiahnuť vysoký zisk , ale naučiť
žiakov predmetu aplikovaná ekonómia začiatkom podnikania., Pri tom všetkom spoločnosť
TIGRE dosiahla výborné ekonomické
výsledky . Veď každému akcionárovi ,
ktorý si zakúpil akciu spoločnosti
v hodnote 2 €, vyplatila spoločnosť na
konci valného zhromaždenie okrem
pôvodných 2 €, ešte dividendu vo výške
4,60 €, čiže spolu 6,60 € za každú
odkúpenú akcii. Akcionári tak zhodnotili
svoje vklady za necelých 6 mesiacov
o 230 %.. Veríme ,že to povzbudí aj
ďalších žiakov školy, aby sa v budúcnosti
stali akcionármi študentských spoločnosti
Pre akcionárov, ktorí sa zúčastnili
valného
zhromaždenie,
čakalo
aj
občerstvenie vo forme nealkoholického
nápoja a chutnej zmrzliny. Dúfame, že sa im
valné zhromaždenie páčilo a že boli spokojní
s našou prácou počas trvania š.s.. Aj touto
cestou by som sa im chcel v mene všetkých
pracovníkov š.s. poďakovať za ich dôveru. Tiež
by sme chceli vyjadriť svoju vďaku organizácii
Junior Achievent Slovensko n.o. v Bratislave,
ktorá
činnosť
študentských
spoločnosti
zastrešuje a usmerňuje.
Tomáš Vaculčiak, 3.A viceprezident pre marketing š.s.Tigre

07. 04. 2011

Usporiadateľ: Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici

1. miesto:
TUŽINSKÝ Erik 4.A
MAKŠI Tomáš 4.A
STREDÁNSKY Jakub 2.A
SELECKÝ Eduard 1.A

PREČO NEFAJČIŤ?
Finančné motivácie
Koľko peniaz môžete ušetriť, ak prestanete
fajčiť.
Počet prefajčených cigariet
za 1 deň

Ušetrené peniaze za Ušetrené peniaze za 20
1 rok
rokov

10

1095 EUR

21900 EUR

20

2190 EUR

43800 EUR

30

3285 EUR

65700 EUR

40

4380 EUR

87600 EUR

50

5475 EUR

109500 EUR

Výpočty sú zaokrúhľované, je počítané s priemernou cenou škatuľky cigariet: 3 EUR.

Zdravotné motivácie

Na choroby spôsobené fajčením, umiera v Slovenskej republike 20%
ľudí. Každá cigareta skracuje život priemerne o 5 minút. Pri 15
cigaretách denne, je život za rok fajčenia skrátený o 18 dní.

http://www.fajcenie.eu/, http://www.tz-online.de/aktuelles/deutschland/tz-zeitung-zigaretten-werden-deutlichteurer-158742.html,
http://www.ad-hoc-news.de/tabaksteuererhoehung-2011-rauchausstieg-rechnet-sich-wer--/de/Fotostrecke/22097786/0,
http://dummbabbler.wordpress.com/2010/10/25/endlich-rauchen-wird-teurer/

LETOKRUHY – časopis pre lesníkov a všetkých, ktorí vedia čítať!
Vydáva: ZIS pri SOŠL B. Štiavnica
Redakčná rada: Jana Lavríková, Eleonóra Valovičová
Spolupracovali: Róbert Ševčík, Ján Kotlár, Michal Antal, Jakub Kuka, Miroslav Uhrin, Peter
Lacko, Ľuboš Paprčka, Jana Búriová, Ivan Donič, Lucia Jančeková, Miroslava Kamzíková,
Tomáš Vaculčiak, Rudolf Zlatovský, Terézia Korčoková, Martin Kostelný, Janka Bernáthová,
Gabriela Steinerová,Gabriela Brečková, Alexendra Mesterová, Vladimír Fraňo, Norbert
Soročina, Vladimír Gálik
Jazyková úprava: Mgr. Jana Lavríková
Za materiálnu podporu ďakujeme: SOŠL B. Štiavnica
Tlač: ZIS - Tomáš Mlynárik
Toto číslo vyšlo: 20. 05. 2011
Náklad: 80 ks

