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Úvodník
alebo dlho sme sa nevideli...

alebo dlho sme sa nevideli..
Milí čitatelia,
chystáte sa čítať ďalšie číslo časopisu Letokruhy.
Síce trochu oneskorene, ale predsa. Udialo sa
naozaj veľa zaujímavého. Prvýkrát sme mali na
škole súťaž „Poznáš mesto, v ktorom študuješ a
školu, ktorú navštevuješ?“ Naši žiaci získali
putovný pohár majstra sveta Radoslava
Dobroviča v pretláčaní rukou a tlaku na lavičke a
suverénnym spôsobom tak obhájili minuloročné
víťazstvo, keď vyhrali vo všetkých váhových
kategóriách chlapcov. Patrik Pavla a Adam
Gajdoš získali vynikajúce 2. miesto na 40. ročníku
celoštátnej súťaže Stredoškolská odborná činnosť
v Žiline. No jednoducho, bolo toho veľa. Ak máte
chuť spomínať, tak čítajte.
Aj naďalej hľadáme nových autorov článkov a
spolupracovníkov, takže, ak si myslíte, že viete
zaujímavo písať, kresliť alebo ste zruční v práci s
počítačom, ozvite sa nám. Naši skvelí Letokruháci
Daška Dujková, Patrik Pavla, Miroslava Babíková
a Martin Malatinec nám totiž odchádzajú do
zaslúženého štvrtáckeho dôchodku. Zopár
odvážlivcov sa už našlo a usilovne pracujeme na
ďalšom čísle. Už teraz máme pre vás pripravené
články o imatrikuláciách, exkurzii v Rakúsku a
častušky tohtoročných štvrtákov.
Prajeme vám príjemné čítanie.
Vaša redakcia
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Súťaž na škole – o škole

1. miesto 2.B
Jakub Chudý
Magdaléna Dibdiaková
Samuel Debnár

„Poznáš mesto, v ktorom študuješ a školu, ktorú navštevuješ“ ?
Dňa 13. marca 2018, sa na Strednej
odbornej škole lesníckej v Banskej
Štiavnici,
školského

v priestoroch
internátu,

nášho

konal

nultý

ročník vedomostnej súťaže žiakov
prvých až tretích ročníkov s názvom
„Poznáš mesto, v ktorom študuješ
a školu, ktorú navštevuješ“? Táto
súťaž bola zameraná hlavne na
porovnanie vedomostí našich žiakov
o meste Banská Štiavnica, ale keďže
sme „lesáci“, aj na históriu lesníctva a
zmeranie si síl v praktickej zručnosti,
ktorou bolo pílenie dreva ručnou
pílou.
Súťažiaci

súťažili

v

okruhoch

z histórie,

kultúry

a zaujímavostí

tohto banského mesta. Súťažných

tohto

tímov bolo spolu sedem a súťažné

spríjemniť našim žiakom dlhé chvíle

súťaž svojich víťazov:

družstvo

sedenia v škole. Úlohou súťažiacich

1.miesto - trieda 2.B

Odborná porota, ktorá hodnotila

bolo

naštudovať

2.miesto – trieda 1.B

odpovede našich súťažiacich, bola

podklady o histórií Banskej Štiavnice,

3.miesto – trieda 1.A.

v zložení pani profesorky Kataríny

o pamiatkach

rôznych

Na výhercov čakali samozrejme aj

Gálikovej a pani profesorky Márie

zaujímavostiach a nakoniec už len

hodnotné ceny a tiež dobrý pocit

Smutnej. O príjemnú

kultúrnu

jednoducho odpovedať na „spŕšku“

z užitočne prežitého dňa. Veríme, že

zábavu počas celého vedomostného

otázok, podľa toho, čo si vopred

aj ďalšie ročníky tohto kvízu budú

kvízu,

dvaja

vyžrebovali. O príjemnú náladu sa

rovnako úspešné!

„folkloristi“ Libor Kubizniak a Filip

počas priebehu celej súťaže starali

Luštiak z 3.A triedy.

moderátori Peter Ursíny a Miroslava

Cieľom nultého ročníka súťaže, bolo

Babíková.

sa

tvorili

traja

postarali

súťažiaci.

naši

baníckeho

pozorne

mesta

si
či

a tiež

Aj napriek

nultému ročníku mala

Patrik Pavla 4.A
Foto: Ida hradilová

priblížiť zaujímavú a pestrú históriu

Po súťaži sme si pochutili na buchtách a čaji
od našich milých kuchárok

Martin Kovalčík, Róbert Vígľašský a Lukáš Petrovič z 2.A pília a pani profesorka
Smutná meria čas
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Naši výskumníci
Stredoškolská odborná činnosť na našej škole
Dňa 7.3.2018 sa na

v zložení pán riaditeľ Ing. Miroslav

celoštátnom kole v Žiline. Dievčatá

odbornej škole lesníckej v Banskej

Ďurovič,

pani

obhajovali

Štiavnici,

Veronika

Dudíková

v súťaži

konalo

Strednej

školské

stredoškolskej

kolo

odbornej

profesorky

Šimková, PhD.

Ing.

a Ing.

Ivana

a predseda poroty

Životné

pán profesor Ing. Vladimír Gálik.

im

popoludnie

mali

v odbore

prostredie,
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geológia

a geografia. V silnej konkurencii sa

činnosti. Bolo to príjemne strávené
a študenti

práce

nepodarilo

do

Okrem

toho

Súťažiacich prišli pri prezentovaní

celoštátneho

možnosť ukázať mesiace „tvrdej

svojich

ich

dostala naša škola aj pozvánku od

driny“ v podobe svojich odborných

spolužiaci. Kvalitu a samozrejme aj

Technickej univerzity vo Zvolene na

prác na rôznu tému. Aj napriek

odbornosť týchto prác ocenila

aj

58. ročník študentskej vedeckej

tomu, že na tohtoročný 40. ročník

odborná porota – obe práce sa

a odbornej činnosti, ktorá sa konala

sa

prác

podporiť

aj

kola.

postúpiť

za našu školu pripravovali len

mohli zúčastniť krajského kola SOČ,

dňa 11. apríla, kde sme si

dve súťažné dvojice, práce boli

ktoré sa konalo na súkromnom

porovnať

kvalitné

gymnáziu dňa 6. apríla v meste

s vysokoškolskými

kola

Lučenec.

študentov.

zúčastnila dvojica študentov Patrik

Práce

a veľmi

súťažiacich

sa

odborné.
školského

Zo

prác

prácami

Môžem teda povedať sám za

Pavla a Adam Gajdoš z 3.A triedy s

jednotlivých skupín podľa odborov

seba, že práca SOČ mi ponúkla

prácou:

a ich odbornosť a kvalitu opäť

nielen efektívnu možnosť využitia

a mechanickej ochrany smrekových

hodnotila

voľného času, ale aj množstvo

sadeníc pred zrelostným žerom

V odbore

tvrdoňa

(poľnohospodárstvo, lesné a vodné

ktoré v budúcnosti určite využijem.

prezentovaných prác, ako aj ich

hospodárstvo)

Patrik Pavla 4.A

odbornosť

Gajdoš

smrekového“

posudzovala

a úsilie
odborná

chemickej

rozdelené

mohli

našich

do

Porovnanie

boli

kvalitu

a

Kvalitu

študentov,
porota

odborná
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porota.

Pôdohospodárstvo
sa

a Patrik

dvojici
Pavla

Adam

podarilo

nových

skúseností

a informácií,

Foto: Ing. Vladimír Gálik

získať 1. miesto a postúpili na

Zuzana Nagyová a Lenka Petrikovičová zo 4.B triedy prezentujú svoju prácou: Mapovanie inváznych rastlín v regióne Banskej
Štiavnice.
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ČASTUŠKY 4.A – šk.rok 2017/2018
Ing. František Černotka

Mgr. Vladimír Herda

Aký triedny, taká trieda,

Vladko a jeho matika,

prežiť s nami bola bieda.

to je sranda veliká.

Latou nás on vybije,

Keď nám horí pod zadkom,

aj tak najlepší triedny je.

utekáme za Vladkom.

Július Bača

Filip Jelenčík

Julko to je veľký bača,

Filip to je frajer veľký,

vínko doma z demižóna stáča.

neodtrhneš ho od telky.

Na chatu nás zavolá,

Na Saxe on driftuje,

a to stále dokola.

svoju Janku miluje.

Martin Gabčík

Tomáš Kaľamár

Gabčík to je „šafler“triedny,

Keď si Tomky vypije,

jeho výkon nie je biedny.

každý sa hneď ukryje.

Zo Žiliny pochádza,

Filmy on už všetky pozrel,

v posilke sa nachádza.

so slovenčinou má problém.

Oliver Gandžala

Peter Kružliak

Náš vlasatý Oliver,

O vetrieske rozpráva,

raz sa zloží na liter.

pritom borovičku otvára.

Občas zájde na pivo,

Heligonku naťahuje,

nos má trochu nakrivo.

Chvíle nám on spríjemňuje.

Jakub Grečmal

František Kubačka

Grečmalko rád lastovičku robí,

Keď sa fľaška niekde zjaví,

keď okolo pohárika chodí.

Fera sa už nik nezbaví.

Fúkanie mu veľmi nejde,

Na intráku ráno zostane,

rád sa po intráku prejde.

v škole latou dostane.

Valentín Hanáček

Ján Lukáš

Ráno on neskoro vstáva,

K učeniu je veľmi márny,

v škole sa furt vyhovára.

čas on trávi v sokoliarni.

Politikom sa raz stane,

Rád si sadne k pivu,

ako prvé zruší dane.

každý deň navštevuje Ivu.

g

Jakub Lupták

Štefan Hlavatý

Najľahšie sa naláka,

Kia, Niva, to je jeho,

na zlé veci Ľuptáka.

veď je to náš malý Števo.

Aj keď si sem-tam vypije,

Zakaždým s ním jazdí iná,

Niku veľmi miluje.

na Detvu si rád zaspomína.
Filip Horvát

Michal Machyniak

Vodičák on nemá rád,

Keď sa niekde niečo deje,

alkohol je kamarát.

neplaší sa, len sa smeje.

Za to, že bol ožratý,

Ráno on neskoro vstáva,

vodičák má zobratý.

s mobilom sa v škole hráva.
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Matúš Marko

Pavol Sabo

Nikto nikdy neskúša,

Stromy to sú láska jeho,

nič na nášho Matúša.

v sokoliarni behá smelo.

Veď z Balážov pochádza,

Rád si s džipom zalieta,

na Forde on dochádza.

v škole on je popleta.

Patrik Melicher

Nikolaj Sekréneš

Dosť často si zanadáva,

Nikolaj je bifľoš veľký,

občas sa aj zajakáva.

nemal on čas na frajerky.

Jazdu si on užíva,

Teraz, keď odíde od knižky,

speťáky nepoužíva.

ide pozrieť chemičky.

Lukáš Mjartan

Adrián Skarba

Raz smutný, raz veselý,

Preteká on veľmi rád,

keď necvičí je v posteli.

škola nie je kamarát.

Trúbi rôzne signály,

Keď niečo chce, vymyslí,

myslí hlavne na svaly.

väčšinou tára nezmysly.

Tibor Molnár

Božena Studená

Málokedy chodí von,

Božka to je modelka,

zato často kričí spon.

na pipke je šikulka.

Máva veľké výplaty,

Aj vypiť si ona vie,

lebo rúbe agáty.

Kamarátka dobrá je.
Michaela Šranková

Ondrej Nikolaj

Miška z Nitry pochádza,

Ondro zorie strnisko,

každý sa za ňou otáča.

v triede kričí priezvisko.

Keď ľudovku zahrajú,

Keď sa má prezuť papuľuje,

hneď jej nôžky behajú.

učiteľov s fajčením rozčuľuje.
Daniel Paučo

Jakub Šustek

Keď pán Kotlár niečo stanoví,

Kubo to je srandista,

vraví to len Danovi.

cesta s ním je neistá.

Málokedy vyjde z hniezda,

Keď Springfielda vytiahne,

je to naša triedna hviezda.

každý diviak hneď padne.
Jakub Trebula

Patrik Perenčaj

Kuko to je chlapec veľký,

Paťo to je sranda naša,

naraz zdvihne aj dve dievky.

Nevadí mu prázdna fľaša.

Jedná vec však istá je,

Zabávač je on veľký,

s osmičkou on poľuje.

raz dostane sa do telky.

Attila Varga

Dušan Petráš

Z izby počuť iba plač,

Duško to je chlap jak hora,

keď mu chýba počítač.

škola jeho nočná mora.

Attila už narieka,

Slovenčinu neovláda,

keď Prometeus zaškrieka.

na lktečke to zvláda.
Ján Sabadoš

Petra Ferjancová

Denis Veljačik
Horehronec je on,

Na Oktávii chodí,

každej žene srdca šampión.

kamarátov na nej vozí.

Fabia ho vopred ženie,

Východniar on veľký je,

pre Vanes má vždy prekvapenie.

vždy si s nami vypije.
7

Foto PAV studio Zvolen

ČASTUŠKY 4.B – šk.rok 2017/2018
Ing. Martin Šomodík
Šomo je náš veľký frajer,
rieši za nás každý malér.
Do hory on často chodí,
Bertičku si pri nohe vodí.
Je to jeho veľká vášeň,
vždy poľuje jedna báseň.

Samo Guláš
Keď je sezóna zhodov,
náš Samko je za vodou.
Ak mu Ľubo zavolá,
hneď vyletí z dvora.
Arga berie na šmyku,
nerobí z toho paniku.

Saška Sovincová
Bosorka je podľa mena,
Sandra je vraj dobrá žena.
Bišónika doma chová,
býva z toho často chorá.
Nemčina jej veľmi nejde,
hádam jej to dáko prejde.

Vierka Balážová
Jeden pohľad Vierkin stačí,
hneď jej chlap pri nohách
kľačí.
Je to anjel s diablom v tele,
a jej krivky sú priam skvelé.
Chodiť vonku je jej hobby.
Ktovie, čo tam ona robí?

Mário Boďa
Mário je bujak veľký,
za každou dievčinou lieta
do postieľky.
Môže byť každá naozaj
krásna,
jeho cesta je však jasná.
Na motorku si on sadne,
do každého jarku spadne.

Kristián Šelmek
Kiko to je ocko náš,
neodvrávaj mu, ak rád sa máš.
Na daihatsu prejde všade,
aj tak skončí len v Čabrade.
Do hory veľmi rád chodí,
so starkým sa mu dobre vodí
Ivka Profantová
Ivku lesný roh sprevádza,
milý výzor však zavádza.
Talentovaná to žienka,
je to veľká sokoliarka.
Z konského chrbta spoznáva
svet,
takejto bytosti už nikde niet.

Dávid Gyorgy
Dávid veľké ego má,
nikto sa mu nerovná.
On je človek dokonalý,
mobil ho vždy v rukách páli.
Najväčšou silou sa vždy pýši,
od slabochov sa činmi líši.
Lenka Petrikovičová
Naša milá bytosť Lenka,
krása a dobro jej spadli do vienka.
Tvár jej vždy dokonalé obočie
zdobí,
svetre si vždy zladí podľa doby.
My ju máme veľmi radi,
večný sme s ňou kamaráti.

David Nemčok
David Nemčok smolu má,
lebo častušku jeho svet
nespozná,
ale on to neľutuje
a z fotografie sa na nás milo
smeje.
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Zuzka Nagyová
Zuzka je náš malý škriatok,
jedla má vždy nedostatok.
Zadiera vždy životné pravdy,
jej hybernovaním sa vyrovná
spaniu pandy.
Touran je jej starý kamarát,
na cestách ju vidí každý rád.

Mirka Sečkárová
Mirka naša sokoliarka,
dušou veľká maliarka.
Niekedy chce odpisovať,
dobré známky stále chce mať.
S hviezdou býva na izbe,
že jej z toho nešibe.
Kubo Poliak
Kubo veľký poľovník,
nevyrovná sa mu nik.
Srdcom veľký Záhorák,
každý ho má veľmi rád.
V audine sa premáva,
občas nám aj zamáva.
Rýchlu jazdu preferuje,
dúfame, že zmaturuje.

Roman Abrman
Roman veľký predseda,
všade nám ho vždy treba.
Človek je on dôležitý,
srdcom je so školou zžitý.
Dolniacky to poľovník,
nevyrovná sa mu nik.

Jarka Šivová
Jarka naša bylinkárka,
príroda ju stále láka.
Kade chodí tam je sranda,
sprevádza ju stará banda.
Rada všetkých definuje,
poľovníctvo tiež miluje.

Majo Chabada
Marián lesník dušou, srdcom,
dennodenne brázdi lesom.
Vedomosti sú jeho silná stránka,
no lepšie sa však cíti vonka.
Zo školy chodí slnkom, mrazom,
doma ho vždy čaká chlpáč Azor.
Maťko Slančík
Maťko je náš známy šéfko,
srdce má však vždy na mäkko.
Známy týpek v okuliaroch,
školu našiel v poldecákoch.
Rád krčmičky obchádza,
domov šťastný prichádza.

Martin Mrváň
Mrvi je hráč veľký,
vždy si vyberie plzník
namiesto frajerky.
Hádzaná mu dobre ide,
keď sa večer s kamarátmi
zíde.
Do telocvične on rád chodí,
z každého si srandu robí.

Lucka Hužovičová
Naša múdra ryšavka,
s veľkým srdcom Slovanka.
K hlupákom nikdy nechovala
lásku,
nervy vždy držala iba na vlásku.
Školou preletela ako drozd,
už má toho sama dosť.

Gregor Gejdoš
Gregor to je veľký znalec,
školou prechádza ako parný
valec.
Do parlamentu on sa hrnie,
každému správne poradiť vie.
Keď ho budeš chcieť niekedy
nájsť,
Na Iliju musíš zájsť.
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Foto Marian Holub

Chceme, aby sa
o nás vedelo...
Lesnícke dni Zvolen 2018
XII. ročník celoslovenského podujatia
slávnostné otvorenie 20. apríla 2018 vo Zvolene
20. apríla 2018 sa vo Zvolene
konalo slávnostné otvorenie
XII. ročníka lesníckych dní pri
príležitosti dňa Zeme, ktorý sa
každoročne koná dňa 22.
apríla.
Tohtoročné
slávnostné
otvorenie lesníckych dní sa po
celý čas nieslo v znamení
„Storočných letokruhov“ a aj
počasie nám ukázalo svoju
prajnosť.
Námestie SNP vo Zvolene bolo
zaplnené stánkami s rôznymi
atrakciami a zaujímavosťami,
medzi ktoré neodmysliteľne
patrí napríklad aj lesná
pedagogika, ktorú môžeme
každoročne vidieť v podaní
lesníkov z rôznych inštitúcií ako
sú Lesy Slovenskej republiky
štátny podnik Banská Bystrica,
ale aj Národné lesnícke
centrum vo Zvolene, Stredná
odborná škola lesnícka Banská
Štiavnica
a Technická
univerzita vo Zvolene.
Novinkou tohto ročníka
lesníckych dní, bola návšteva
študentov lesníckej školy
z Hranic z Českej republiky,
ktorí
obohatili
program
o zaujímavú
súťaž
medzi
slovenskými
a českými

lesníkmi.
Ich
vynikajúca
hornová kapela Markazíni
predviedla české poľovné
signály - klasiku a aj upravené
svetové hity.
Na návštevníkov s deťmi,
čakalo
okrem
lesnej
pedagogiky aj množstvo inej
zábavy ako napríklad fotenie
pri plátne čarovného lesa, kde
sa deti mohli odfotiť so
zaujímavými
rekvizitami
týkajúcimi sa nielen lesa.
Azda
najväčšou
návštevnosťou sa mohli pýšiť
práve naši sokoliari, ktorí
okrem
svojho
vlastného
vystúpenia
pod
názvom
„Vládcovia oblohy“, s veľkým
nadšením
vysvetľovali
okolitým návštevníkom, aká
zaujímavá a pekná je práca
sokoliara a spolu s členmi
poľovníckeho krúžku divákom
predviedli
„Prehliadku
poľovníckych tradícií“.
Neodmysliteľnou súčasťou
celého programu
boli
samozrejme naši trubači, ktorí
sa predviedli hneď v úvode na
balkóne
lesníckeho
a drevárskeho múzea.
Zaujímavý bol aj stánok
škôlkárskeho strediska Jochy
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Trubači predviedli svoje umenie

z Liptovského Hrádku, kde
lesníci
podávali
okolitej
verejnosti dôležité informácie
o hlavných lesných drevinách,
ich pestovaní, či rôznych
stanovištných
podmienkach. Nakoniec
si
každý návštevník tohto stánku
s hrdosťou
mohol odniesť
jednu sadenicu.
O príjemnú atmosféru tohto
dňa sa
nepretržite starali
folklórne skupiny z mesta
Zvolen, ale aj folkloristi zo
základných umeleckých škôl.
Naši žiaci veľmi zodpovedne
a dôstojne
reprezentovali
nielen našu školu, ale aj naše
lesníctvo. Ďakujeme.
Dúfame teda, že aj ďalší ročník
lesníckych dní bude rovnako
pestrý a zaujímavý.
Patrik Pavla 4.A
Foto M. Číž
Obrázok: http://www.lesnickedni.sk/

Príď medzi nás
Deň otvorených dverí na SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici 15. november 2017

Výzdoba, prežitie v prírode, liečivé rastliny

Prezentácia školy

Poľovnícke zvyky a tradície

Lesnícka zoológia a poľovníctvo

Letokruhy – školský časopis

Lesná ťažba

Nechýbala ani prezentácia cudzích jazykov a slovenčiny. Na nádvorí školy v prekrásnom prostredí
botanickej záhrady predviedli svoje majstrovstvo trubači a sokoliari. Záujemci o štúdium na našej škole sa
mohli hravou formou zoznámiť s ekológiou a enviromentálnou výchovou. Samozrejme nechýbala ani
telesná výchova.
–kb- Foto Peter Lacko
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Lesníci v zahraničí
Študijný pobyt vo Fínsku 2. máj 2018 – 26. máj 2018
Jämsä College, Jämsänkoski
Multidisciplinárna lesnícka vzdelávacia inštitúcia
budeme robiť. My sme mu iba

a nakoniec dendrológii. Posledné

vysvetlili, čo študujeme a na čo sa

dva

slovenské lesníctvo zameriava.

s Martiim,

čo

To bolo naše prvé zoznámenie sa.

omnoho

zaujímavejšie

Na ďalší deň sme boli v škole

zábavnejšie.

Gradia, kde nám Kari prezentoval

niekam chodili. Dosť času sme

Fínsko a jeho lesníctvo, čo bolo

zalesňovali obaľované sadence

celkom zaujímavé. To isté urobil

s Pottiputki.

Filip zo Švédska a nakoniec sme

zážitok bol, keď sme prepravovali

my

sadenice na ostrov pomocou člnu

prezentovali

Práce v teréne

našu

Štiavnici.

v Banskej

školu

Čo

sme

týždne

a plte.

sme

strávili

bolo

pre

Každý

Taktiež

nás
a aj

deň

Veľmi

čas

sme

príjemný

sme

tri

dni

vlastne robili? Počas týždňa sme

pracovali

získali

ostrovoch jednej pani, kde sme

základné

informácie

o fínskom lesníctve a Kari nám

vyžínali

ukázal

a spiľovali

okolie.

Podľa

môjho

súkromných

na
kríky

krovinorezami

nežiadúce

dreviny.

úsudku, sa sústreďoval hlavne na

Bola to celkom namáhavá, no

typy pôdy a vysvetľoval, že na

o vedomosti obohacujúca práca.

rôznych

Martii

druhoch

pôdy

rastú

nám

dosť

celkom

odlišné stromy a to sa dá zistiť aj

o Fínskej

zaujímavý. Fínsko je veľmi pekná

podľa machov a krov, prípadne

rôzne

rastlín, ktoré tam rastú. S Karim

medzi tým, čo robíme, ako to

lesmi a vo všeobecnosti príjemne

sme

aj

robíme a prečo to robíme. Dva

pôsobiacim

Po

hospodársku úpravu lesa, kde

týždne s ním boli veľmi edukačné

príchode do Helsiniek, sme strávili

sme v predrubných porastoch ako

a dosť sme sa naučili o fínskom

noc v hoteli a ďalší deň sme

aj v mladinách , zisťovali zásobu,

lesníctve. Som vďačná, že som

spoznávali hlavné mesto Fínska -

niečo ako výkaz strát a pod. Na

mala možnosť zúčastniť sa tohto

Helsinky. Z hlavného mesta sme

meranie sme používali tyč, ktorá

projektu.

mali veľmi dobrý pocit, pretože

sa

tamojší

vzdialenosti

Pobyt vo Fínsku bol
krajina

s mnohými

jazerami,

prostredím.

ľudia sú veľmi príjemní

a pohostinní.

V ten istý deň sme

okrem

toho

používala

plochy,

riešili

na

kruhovej

ktorá

je

dlhá

3,99m

Jämsy,

do

a látkové šnúry na označenie

Jämsänkosky zobrala jedna pani,

hraníc. S Karim sme sa teda

ktorá

zamestnankyňou

najviac venovali a oboznamovali

Gradie. Kari nás zobral do Jämsy

s Fínskou kultúrou a prostredím,

na kávu a prebral s nami, čo by

hospodárskej úprave lesa, trochu

sme chceli a následne aj to, čo

s

bola

harvestorom

a prepojenia

skusnej

nasadli na vlak a dopravili sa do
nás

súvislosti

vysvetľoval

určenie

a obsah kruhu je 50m 2, sunto

odkiaľ

prírode,

rozprával

Henrich Belis a Miroslava Babíková

a forvarderom
Miroslava Babíková, 4.C
Foto Jämsä College, Jämsänkoski
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Obrázok http://klanshop.cz/4982-statni-vlajka-finsko.html

„Sliačske poobhliadnutie“
Viac ako 200 účastníkov z 90-tich lesníckych subjektov a 80 žiakov stredných odborných
lesníckych škôl na konferencii organizovanej Lesníckou fakultou TU vo Zvolene

Dňa 3. až 4. októbra 2018 sa v meste Sliač konala
konferencia „Sliačske poobhliadnutie“, na ktorej sa
stretli lesníci, študenti lesníckych škôl, ale aj lesní
pedagógovia z celého Slovenska. Témou konferencie
bolo prírode blízke výberkové hospodárenie v lesoch.
Tejto konferencie sa zúčastnila aj naša Stredná
odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici.
Konferencia sa konala nielen ako pripomienka
medzinárodného stretnutia lesníkov, ktorí sa na Sliači
na jeseň v roku 1956 venovali prírode blízkemu
výberkovému hospodárskemu spôsobu, ale aj ako
príležitosť vyjadriť osobný názor na tento čoraz
aktuálnejší spôsob hospodárenia v lesoch Slovenska
a zároveň tak prispieť k zlepšeniu stavu našich lesov.
Na tomto podujatí sa stretlo veľa lesnícky zameraných
ľudí aj z prevádzky, ktorí prezentovali rôzne práce
zamerané na túto problematiku a zároveň priniesli
nové poznatky a informácie pre využitie tohto
spôsobu hospodárenia hlavne v praxi. Súčasným
lesníkom z praxe boli poskytnuté zaujímavé
informácie a poznatky o tom, ako pestovať takéto
lesné porasty, no a nám, študentom lesníctva, bola
zároveň
predostretá myšlienka budúceho
hospodárenia v lesoch. V dnešnej, naozaj veľmi
hektickej a uponáhľanej dobe, je veľmi dôležité
uvedomiť si, že okrem hlavnej hospodárskej
produkčnej funkcie musí každý les poskytovať ešte aj
ostatné takzvané mimo produkčné funkcie, ktoré sú
veľmi nevyhnutné pre samotný kolobeh života
v prírode a práve výberkový les sa svojou štruktúrou
a tým, že v ňom prebieha nepretržitá prirodzená
obnova, najviac podobá prírode blízkemu. Je úplne
normálne a jasné, že názory lesníkov (hlavne
z prevádzky) na tento spôsob hospodárenia určite
neboli jednotné, ale koniec koncov treba pochopiť, že
lesy potrebujeme všetci a dnes, keď zovšadiaľ
počúvame neustálu kritiku, výsmech, dokonca
opovrhovanie smerujúce na nás lesníkov, je veľmi
potrebné, aby sme sa spojili a navzájom ukázali

Naši žiaci pozorne počúvali

Aj skúsení lesníci sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov
nelesníckej verejnosti a ochranárom, že práve my
sme tí, ktorí lesu rozumejú, chápu ho a ktorých les
potrebuje.

Patrik Pavla 4.A
Foto https://lf.tuzvo.sk/sk/konferencia-sliacske-poobhliadnutie
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Súťažíme...
IV. ročník Akademickej súťaže vo vábení jelenej a ostatnej zveri 13. februára 2018
TU vo Zvolene a Vábničiarsky krúžok pri Lesníckej fakulte

Ján Križan predvádza umenie vábenia zveri

Dňa 13.2.2018 sa uskutočnil už IV. ročník Akademickej súťaže vo vábení jelenej a ostatnej zveri. Súťaž organizoval
Vábničiarsky krúžok pri lesníckej fakulte vo Zvolene. Súťaže sa zúčastnili žiaci z lesníckych škôl z Banskej Štiavnice,
Liptovského Hrádku a Prešova a tiež študenti lesníctva z Poľska a študenti TUZVO. Súťažné disciplíny v kategórií jelenia
a ostatná zver boli rozdelené do podkategórií začiatočník a pokročilí. Zúčastnených bolo celkom 38 vábičov, ktorí tu
ukazovali svoje doterajšie skúsenosti a vedomosti z oblasti vábenia. Náš žiak Ján Križan obsadil 3. miesto v kategórii
pokročilí vo vábení ostatnej zveri.
-kb-, foto archív Jána Križana

Mladý Európan - regionálne kolo
27.3 2018 sme sa zúčastnili
dvanásteho ročníka regionálneho
kola súťaže Mladý Európan , ktorá
prebiehala na UMB v Banskej
Bystrici. Na uvedenej akcii sa
zúčastnili žiaci SOŠL v tomto
zložení: 2.B. Aj napriek tomu , že
tohto podujatia sa zúčastnili po
dlhšej prestávke, v konkurencii
gymnázií
a odborných
škôl
banskobystrického regiónu, sa
svojej úlohy zhostili veľmi dobre,
pretože bodové rozdiely po
druhom kole boli minimálne.
Tento rok bol zameraný na
kultúrne dedičstvo a aj súťaž bola
zameraná na túto tému, ale aj
históriu a geografiu Európy. Na
začiatku sme odovzdali náš
projekt o Rakúsku, ktorý bol
pochválený členom poroty a

zároveň
zástupcom
Európskej komisie ako
výborný.
Priebeh
bol
nasledovný: Po privítaní a
oboznámení
sa
s
pravidlami, sa začalo prvé
kolo,
ktoré
bolo
vedomostné. Na 50 otázok
sme mali 20 minút. Otázky
boli
zoradené
podľa
náročnosti. Druhé kolo bola Patrícia Priščová, Magdaléna Dibdiaková a Robert
tajnička kde sme mali Vígľašský
doplniť frázy, ktoré boli vo
svoje znalosti a tiež sa čo najviac
všetkých európskych jazykoch. Do
naučili o Európe. Každému táto
tretieho kola sa dostali traja
súťaž rozšírila znalosti a dala
najlepší, kde mali uhádnuť kto,
skúsenosť do života. Tešíme sa na
alebo čo je na obrázku. Boli tam
účasť v budúcom školskom roku,
rôzne stavby a ľudia z
kedy
nazbierané skúsenosti
europarlamentu. Táto súťaž slúži
môžeme v plnej miere zúročiť.
aj na to, aby sa druhé a tretie
Text a foto: Ing. M. Uhrin
ročníky informovali, preverili si
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V lesníckom múzeu vo Zvolene
DIVIAK LESNÝ
RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR
Po namáhavom skúšaním a písomkami preplnenom dni sme sa 27. 3. 2018
vybrali na veľmi zaujímavú prednášku na tému: DIVIAK LESNÝ do Lesníckeho a
drevárskeho múzea vo Zvolene. Pán Ing. Ivan Mesároš nám podal odborný a
pútavý výklad. Okrem tejto prednášky nám bola sprístupnená aj veľmi pekná
expozícia RODINA OSTROLÚCKA A ĽUDOVÍT ŠTÚR, kde sme videli vzácne
knihy. Pre nás nudné historické fakty boli spracované zaujímavou modernou
formou.

Hlava kanca – 6 rokov

Žiaci 1.A a 3.B s Ing. Ivanom Mesárošom v expozícii Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr

HLAS LESA - pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce v lesníctve
Koniec školského roka sme si spríjemnili návštevou Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Pár dní pred
vysvedčením 28. júna 2018 sme si pozreli výstavu HLAS LESA - pozitívne odkazy minulosti k zefektívneniu práce
v lesníctve. Hlas lesa nám priblížil tému lesa a lesníctva na Slovensku v dvoch rovinách. Les ako prírodné
spoločenstvo dokumentuje prvá časť výstavy. Druhá časť predstavuje vývoj lesného hospodárstva od prvých
cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesa až po súčasnosť.

Ing. Ivan Mesároš a 1.A v expozícii Hlas
lesa
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Tomáš Mlynárik, -kbFoto Martin Perniš, –vn-

Recitácia na našej škole
KOVÁČOVA BYSTRICA
SLÁDKOVIČOVA ŠTIAVNICA
ZECHENTEROVA KREMNICA

21. marca sa v Banskej Bystrici uskutočnil už
štrnásty ročník amatérskej, literárno - umeleckej
súťaže „Kováčova Bystrica“. Je pomenovaná po
umelcovi, básnikovi, dramaturgovi, režisérovi
a publicistovi Mikulášovi Kováčovi, ktorý sa
v tomto meste narodil a vyrastal. V tento deň sa tu
stretlo veľa žiakov z rôznych škôl zo Zvolena,
Banskej Štiavnice, Detvy, Žiaru nad Hronom
a ďalších miest. Žiaci od piateho ročníka základnej
školy až po stredoškolákov, prednášali prózu
a poéziu od známych spisovateľov, ale niektorí
odvážlivci predniesli aj vlastnú tvorbu, čo je
dôkazom toho, že mladí ľudia majú fantáziu,
tvorivého ducha a schopnosť vyjadrovať sa
písaným textom. Atmosféra bola veľmi príjemná
a zároveň komorná. Niektoré príbehy vyvolali
úsmev na tvári, pri iných sa poslucháči zamysleli,
ale každý text bol jedinečný, neopakovateľný a
každý prednes
originálny a zaujímavý. Mňa
najviac zaujal príbeh o záhradníkovi a jeho
pomocníkovi. Záhradník, ktorý už svoju prácu
vykonával niekoľko rokov sa zamyslel na nad tým,
prečo vytrháva púpavu, keď je pekná a včely z nej
majú osoh.
Pomocník so záhradníkom sa
rozprávali až prišli na to, že keby púpavu nezničili,
jahody by zahynuli. Možno vám tieto moje slová
nič nehovoria, ale každý príbeh, ktorý tam odznel,
každá báseň, ktorú sme si vypočuli, zanechala
odkaz v našich srdciach. Študenti, ktorí mali
odvahu postaviť sa pred porotu a žiakov, to zvládli
na výbornú. Každá takáto súťaž vám poskytne
skúsenosti a dodá odvahu do ďalších rokov. Tento
rok sa jej zúčastnilo stotridsať odvážlivcov a ja
som všetkým držala palce, ale hlavne nám,
z Banskej Štiavnice. A čo dodať na záver? Tešíme
sa na ďalšie recitačné súťaže, príbehy a silné
emócie.
V apríli sa žiaci našej školy zúčastnili recitačných
súťaží v prednese poézie a prózy. Tieto veľmi milé
stretnutia nadšencov „lyrického slova“ sú dôkazom
toho, že aj lesníci sú duše umelecké, ktoré vedia
mnohé pocity pretlmočiť cez básne alebo prózu.
Keď sa tieto stretnutia umocnia pekným

Samuel Kučka na Kováčovej Bystrici

umiestnením, radosť v očiach žiakov je nekonečná.
9.4.2018 sa v Banskej Štiavnici, v priestoroch
kaviarne Libresso, recitovala poézia.
Starobylé prostredie, príjemná komorná atmosféra
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a efektívne osvetlenie, budilo v účastníkoch pocit
výnimočnosti a intimity. Básne z úst mladých ľudí
akoby k tomuto prostrediu neodmysliteľne patrili a

obdivuhodné výkony.
Aj v tejto kategórii sme získali krásne 3. miesto,
vďaka Marekovi
Gablíkovi z 1.A triedy.
Blahoželáme.
Magdaléna Dibdiaková 2.B, Jana Lavríková
Foto Janka Bernáthová, Jana Lavríková

Magdaléna Dibdiaková, Sofia Holečková a Marek Gablík na
Zechenterovej Kremnici

môžem s radosťou povedať, že sa nám v kaviarni
veľmi páčilo. Žiak 2.B triedy Samuel Kučka
prekvapil, ale najmä očaril svojím výkonom nielen
seba, ale aj porotu a získal krásne 2 miesto. Všetci
mu zo srdca gratulujeme a do ďalších rokov
želáme, nech mu láska k poézii zostane celý život.
11.4.2018 sa v Kremnici recitovala próza. Našu
školu reprezentovali: Marek Gablík 1.A, Magdaléna
Dibdiaková 2.B a Sofia Holečková 2.A. V
priestoroch MsKS nás veľmi srdečne privítal
primátor a odtiaľ sme sa presunuli do MsKC, kde
na nás čakal krátky program detského umeleckého
súboru zo Žiaru nad Hronom... a nasledovala
recitácia v podaní súťažiacich. Tréma, napätie ale
aj vášeň – to všetko bolo cítiť z úst recitátorov, ktorí
podali naozaj zaujímavé a miestami aj

Účastníci Sládkovičovej Štiavnice
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,,Odvaha človeka nespočíva v absencii
strachu, ale v odhodlaní prekonať ho...“
ART PÓDIUM je oslavou mladosti, talentu a odvahy
Dňa 24.apríla 2018 sa v ŠI SOŠ služieb a
lesníctva v Banskej Štiavnici uskutočnila
nesúťažná prehliadka záujmovo - umeleckej
činnosti a tvorivosti mládeže Art Pódium.
Podujatie, ktoré už tradične pripravilo Pohronské
osvetové stredisko žiar nad Hronom - Pracovisko
Banská Štiavnica, dramaturgicky zostavila
a moderovala Renáta Taligová.
Kúzelný podvečer odomklo pomyselným kľúčom
hudby, spevu a francúzskeho šarmu zoskupenie
mladých gymnazistov v zložení: Ester Gašparová,
Ema Wiezenková, Richard Žember, Matúš Peták
a Dávid Váradi. Ukážky špičkového tanečného
majstrovstva nám ukázali dva tanečné páry
z Faber Dance Zuzka Auderová s Martinom
Schmidtom a Nelka Slančíková s Ramonom
Taračom. Nežnú pieseň o láske zaspievala
gymnazistka Viktória Kanďárová. Potom už
pódium roztancovali malé roztomilé tanečnice zo
skupiny Applause, pod vedením Janky
Machilovej. SOŠL reprezentovali: speváčka
Katka Krajčíková, trubači Marek Kunst a
Marek Klučinec, hudobníci Filip Luštiak,
Libor Kubizniak a Alessio Drago a Samuel
Kučka vystúpil s umeleckým prednesom básne
Sama Chalupku, Kozák. Vystúpenie lesákov

zostavila p. vychovávateľka Hradilová, ktorá je
zároveň vedúcou hudobného krúžku. Je
sympatické, že účinkujúcich prišli podporiť aj
mnohí ich spolužiaci. Do sveta ženskej krásy nás
pozvali staršie tanečnice TS Applause, vizážistka
Mirka Breznoščáková a kaderníčka Andrea
Krkošková s modelkou Patríciou Polákovou.
Folklórny súbor Valetant pri ŠI SOŠ služieb
a lesníctva, ktorý žne úspechy pod vedením
Kataríny Kováčovej a Kataríny Vandákovej
ponúkol pásmo piesní, tancov a skvelých
inštrumentálnych vystúpení. Predstavili sa:
Viktória Kanďárová, Šimon Jaďuď, Vojtech Ilčík,
Kristína Kanďárová, Ivana Vilhanová, Filip
Padúch. Strhujúce finále a záverečný potlesk
patrili opäť dievčatám z tanečnej skupiny
Applause, za úžasný príval radosti a energie.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí preukázali
odvahu vystúpiť pred publikom. Spravili tým
významný krok k vlastnému úspechu a zároveň
nás potešili svojou výnimočnosťou. Vďaka patrí aj
učiteľom, vychovávateľom a vedúcim krúžkov,
ktorí sa venujú rozvoju mladých talentov
a skvelému zvukárovi Marekovi Mišíkovi. Bol to
krásny a povzbudivý umelecký zážitok.
Ďakujeme.
Text a foto Janka Bernáthová

Lesníci s pani vychovávateľkou Idou Hradilovou na Artpódiu 18

Nezabúdame na starších
Na svätého Jána – projekt
Na základe žiadosti občianskeho združenia
SENIOR pri Domove MÁRIE v Banskej Štiavnici
poskytlo Mesto Banská Štiavnica zo svojho
rozpočtu dotáciu na realizáciu projektu s názvom
Na svätého Jána.
Spolu 86 klientov zo všetkých troch budov
Domova MÁRIE sa 26. júna 2018 stretlo
v záhrade na Špitálskej ulici, aby v duchu
bohatých svätojánskych tradícií, priateľstva
a lásky,
prežili
nezabudnuteľný
deň.
Prostredníctvom pani Janky Bernáthovej si

Huslista Andrej Majer

Miloš Javorský, RNDr. Ida Hradilová a Patrik
Prefektuš. Zlatým klincom krásneho folklórneho
programu bol Miško Cerovský, malý talentovaný
heligonkár z Banského Studenca. S veľkým
záujmom sa stretlo aj vystúpenie O liečivých
bylinách porozprávali „babky korenárky“ a všetci
spoločne si pomaškrtili na grilovaných dobrotách
a koláčikoch. Slnečné počasie len umocnilo toto
priateľské stretnutie v príjemnej atmosfére s
dobrou zábavou a krásnymi zážitkami.
Ďakujeme Mestu Banská Štiavnica za
poskytnuté finančné prostriedky a šikovným
študentom a zamestnancom Školského internátu
Strednej odbornej školy lesníckej za jedinečný
kultúrny zážitok.

Vystúpenie s operenými dravcami v podaní sokoliarov
Richarda Šlachtu, Sofie Holečkovej a Jarmily Svitkovej.

pripomenuli zvyky a piesne svätojánskej noci. Na
ľudovú nôtu im zahrali a zaspieval študenti
Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej
Štiavnici Filip Luštiak, Andrej Majer a pridali sa
aj ich pedagógovia a zamestnanci ŠI ŠOŠL Mgr.

klienti Domova MÁRIE
foto Janka Bernáthová

Andrej Majer, Jarmila Svitková, Sofia Holečková, Richard Šlachta, Patrik Prefektuš, Miloš
Javorský, Ida Hradilová, Filip Luštiak
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Lesáci na lyžiach...
Kurz pohybových aktivít v prírode 12.02.-16.02.2018
Lyžiarsky kurz sme mali v
lyžiarskom stredisku SALAMANDRA
RESORT. Počasie nám vyšlo super.
Spolu nás bolo 37 žiakov z 1.A
a 1.B. 3 žiaci stáli v pondelok prvý
krát na lyžiach, 25 žiaci boli
priemerní lyžiari, 9 žiaci boli lyžiari
na slušnej úrovni. Výcvik
prebiehal najskôr v troch
skupinách, neskôr sa vytvorili 3 a

4 členné skupinky, ktoré mali za
úlohu
zdokonaľovať
svoje
lyžovanie a taktiež pomáhať
slabším lyžiarom. Jazdili popri nich
a pomáhali im v technike ako aj pri
pádoch. Zo začiatočníkov už v
utorok 2 lyžovali na veľkom svahu,
1 to zvládol od stredy.
Začiatočníkom sme sa venovali
a podporovali ich v zdokonaľovaní

sa. Podľa slov našich pánov
telocvikárov
pána
Norberta
Soročinu, pána Juraja Kenderu
a pána Pavla Brnču, lyžiarsky kurz
splnil svoju úlohu, nakoľko všetci
žiaci zvládli jazdu z veľkého svahu.
No a samozrejme sme sa aj
fotili!!! Bolo Nám dobre.
Ďakujeme!

-kbFoto Norbert Soročina

A lyžujeme a lyžujeme...

Začíname...

Spoločná fotka nesmie chýbať......

Z lanovky je svet krásny a maličký...
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Občerstvenie sme si naozaj zaslúžili...

Lesáci sú silní chlapi
Súťaž v pretláčaní rukou a tlaku na lavičke žiakov SŠ 04.05. 2018
Dňa 04.05.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili
na Gymnáziu A. Kmeťa v Banskej Štiavnici
súťaže v pretláčaní rukou a tlaku na lavičke o
putovný pohár majstra sveta Radoslava
Dobroviča a suverénnym spôsobom obhájili
minuloročné víťazstvo, keď vyhrali vo všetkých
váhových kategóriách chlapcov.
-kbFoto a tabuľku zostavil: Mgr. Norbert Soročina
Michal Mažgút

P.č.:

Meno:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jakub ŠUSTEK
Radomír ĎURINA
Samuel KUČKA
Jakub TREBULA
Ján GIBAĽA
Michal MAŽGÚT
Jozef ŽIAK
Tomáš RIDZOŇ
Pavol SABO
Filip JELENČÍK
Ráchel VARDŽÍKOVÁ

Pretláčanie rukou
Váhová
kategória
nad 90
nad 90
80 - 90
80 - 90
80 - 90
70 - 80
70 - 80
70 - 80
70 - 80
70 - 80
do 70

P.č.:
1

Meno:
Lukáš MJARTAN

Tlak na lavičke
Výsledok
125 kg

Trieda:

Poradie:

4.A
3.B
2.B
4.A
2.A
1.A
1.A
1.A
4.A
4.A
2.B

3. miesto
1. a 1. celkovo
3. miesto
1. miesto
4.miesto
1. miesto
5.miesto
6.miesto
3. miesto
2. miesto
4.miesto

Trieda:
4.A

1. miesto

Radoslava Dobrovič a siláci zo Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici
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Vzácna návšteva
Stretnutie s Mr. Olympia v naturálnej kulturistike Kolomanom Tóthom
V apríli sa našim žiakom naskytla jedinečná príležitosť,
zažiť tréning v posilňovni s Mr.Olympia v naturálnej
kulturistike Kolomanom Tóthom. O tom, že Koloman
Tóth je v rámci svetovej kulturistiky naozajstnou
veľkou rybou, svedčí aj veľa ocenení a trofejí, ktoré
má na svojom konte. Koloman je niekoľkonásobný
majster Európy, Slovenska a bol úspešný aj na
najväčšom kulturistickom podujatí v USA.

odpovedal na všetky naše otázky. Každý zo
zúčastnených dostal veľa praktických rád ku cvičeniu a
stravovaniu. Tak isto sme diskutovali o zdravom
životnom štýle. Neskôr sme sa dozvedeli aj
o kritériách pre naturálneho kulturistu. Pre každého
z nás to bol nezabudnuteľný zážitok. Túto úžasnú
príležitosť pre nás pripravil najmä pán vychovávateľ
Javorský a posilňovňa Silák, ktorá nám poskytla
priestory .

Po krátkom úvode sme mali možnosť v priestoroch
posilňovne Silák predviesť svoju techniku cvičenia. Pán
Tóth nám radil ohľadom techniky a zanietene

Martin Malatinec, 4.A
Foto Miloš Javorský

Mr.Olympia Kolomanom Tóth

Slávnostné privítanie v posilňovni Silák

Chlapi a teraz dobre počúvajte
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Rozhovor
Koloman Tóth, svetový šampión
v naturálnej kulturistike
Európy a trojnásobný víťaz Mr. Olympia v naturálnej
kulturistike. Počas troch dní, ktoré u nás s manželkou
strávili, vznikol aj nasledujúci rozhovor.
Aké sú Vaše doterajšie pocity a zážitky z návštevy
Banskej Štiavnice? ,,V Banskej Štiavnici sme prvýkrát
a veľmi sa nám tu páči. Nie je to len krásne historické
mesto v pre nás nezvyčajnej krajine a jeho zaujímavá
architektúra, ale najmä ústretoví a srdeční ľudia. Prišli
sme na pozvanie Mgr. Miloša Javorského a Školského
internátu SOŠL, kde sme aj ubytovaní. Cieľom návštevy
je usmerniť a motivovať študentov, ktorí majú záujem
o naturálnu kulturistiku. Absolvovali sme už prvý
spoločný tréning v posilňovni Silák, kde popri cvičení
vznikala aj televízna reportáž. Milého prijatia sa nám
dostalo na pôde SOŠL, kde sa nám osobne venoval pán
riaditeľ Ing. Miroslav Ďurovič a požiadal ma o zápis do
pamätnej knihy školy. Navštívili sme múzeá v Banskej
Štiavnici i Svätom Antone a z toho, čo sme zatiaľ videli
a zažili sme očarení. Chceli by sme sa poďakovať
všetkým, ale najmä Milošovi, ktorý nás všade
sprevádzal a venoval sa nám viac, ako keby sme boli
rodina. Veľmi si to vážime.“

Čo pokladáte za najväčšie víťazstvo vo svojom živote?
,, V osobnom živote je to moja rodina, manželka Jirka,
naše deti a vnučky. V športe pokladám za najväčšiu
výhru a zároveň za najväčšie prekvapenie svoj prvý
titul Majstra sveta z Bolzana. Partia kamarátov
z malého Slovenska, nikto o nás dovtedy ani
nechyroval. Nevedeli sme, či nás vôbec pustia súťažiť.
Úradujúci Majster sveta vzbudzoval rešpekt a už to, že
som s ním smel stáť na jednom pódiu sa mi zdalo
neuveriteľné. Titul Majstra sveta som naozaj nečakal.
Bol to zážitok, na ktorý sa nedá zabudnúť.“

Čo pre vás znamená šport? ,,Je to môj život. Športoval
som od detstva. Rád som behal, nevedel som prečo to
robím, ale nevedomky som už vtedy trénoval. Na škole
nebol šport, v ktorom by som nereprezentoval. Robil
som atletiku, futbal, zápasenie, šachy, tenis, karate...
Študoval som v 45 km vzdialenom Komárne a túto
vzdialenosť som prekonával na bicykli. Som škorpión,
nerád sa vzdávam a nemám rád krivdu v športe ani
živote. Nikdy nepodceňujem žiadneho súpera a na
žiadnu súťaž som nešiel nepripravený.“

Čo cítite pred súťažou?,, Pred každou súťažou cítim
veľkú zodpovednosť, najmä voči ľuďom, ktorí mi veria
a ktorí ma podporujú. Pracoval som ako chemik
v Duslo Šaľa a bez sponzorov by som nič nedokázal.
Keď som bol v Amerike a pri registrácii som uvidel tú
silnú konkurenciu, celú noc som nespal a premýšľal, čo
ak neuspejem a sklamem tých, čo mi pomohli. A keď
sa ma po víťazstve pýtali novinári, čo budem robiť,
povedal so, že nič zvláštne. V pondelok idem do
práce.“

Zápis do pamätnej knihy školy

Čo by ste chceli odkázať našim mladým športovcom?
,,Cvičím, lebo som zdravý a som zdravý, pretože
cvičím. Je to výsledok celého doterajšieho života. Nikdy
som nepil alkohol, nefajčil, nebral drogy a neužíval
takzvané podporné látky, pretože viem, že všetko si
raz vypýta svoju daň. Nikdy som sa neschovával za
výhovorky, že nemám čas alebo že sa mi nechce.
Cvičím pre zdravie, uprednostňujem kvalitnú stravu,
spánok a som rád, že všetko som dosiahol naturálne,
čisto, vytrvalosťou a trpezlivosťou.“
Za rozhovor ďakuje Janka Bernáthová
Foto Janka Bernáthová
Riaditeľ SOŠL v Banskej Štiavnici Ing. Miroslav Ďurovič
a Mr. Olympia Koloman Tóth
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Medzi nami, dievčatami
,,Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika. Často
s neriešiteľnými príkladmi."

Mgr. Mária Montillová

Mladí ľudia mávajú veľa otázok
ohľadom
vzťahu.
Niektoré
odpovede sme sa pokúsili nájsť,
tentokrát vo výlučne dámskom
zložení, v stredu, 21.marca 2018.
Zišli sme sa v hojnom počte a
strávili príjemný a užitočný večer
v Klube mládeže ŠI SOŠL s Mgr.
Máriou Montillovou z Centra

pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie v
Banskej Štiavnici. Po krátkom
hudobnom úvode nám pani
Janka Bernáthová predstavila
sympatickú pani psychologičku a
pani
vychovávateľka
Idka
Hradilová nám prečítala krátku
satirickú poviedku o puberte,
ktorá nám vyčarila úsmev na
tvári. Počas besedy sme mali aj
rôzne aktivity. Jednou z úloh
bolo hľadanie odpovedí na štyri
otázky, ktoré sa na prvý pohľad
zdali jednoduché, ale vyžadovali
si zamyslenie: ,,Aké sú naše
dobré vlastnosti? Čo pokladáme
za svoj najväčší úspech v živote?
Čo by sme chceli počuť od ľudí?
Čo by sme chceli dosiahnuť alebo
zažiť?" Zodpovedaním
týchto
otázok sme mali prehodnotiť
naše priority v živote. Druhá
úloha spočívala v príbehu a

Aktivity počas besedy

vcítení sa do jeho jednotlivých
postáv. Názory dievčat sa líšili a
tak sme si vypočuli rôzne verzie.
Nasledovala zaujímavá diskusia a
každá z nás mohla položiť alebo
na lístok diskrétne napísať otázku
pani Márii, ktorá nám veľmi
ochotne odpovedala a podelila sa
s nami o cenné rady aj osobné
skúsenosti. V úplnom závere nás
p. vychovávateľka Hradilová milo
prekvapila
veľmi
dobrým
jablkovým koláčom. Ďakujeme za
neobyčajný
a veľmi
poučný
večer.
Magdaléna Dibdiaková, 3.B
Foto Ida Hradilová

Vnímame svet okolo nás
Deň vody 22.3.2018
Deň vody je deň, v ktorý by sa
mal každý človek pozastaviť
a prehodnotiť svoju spotrebu
vody. Taktiež je dôležité uvedomiť
si potrebnosť čistej vody pre
človeka. My, ako žiaci, ktorí sa
zaujímajú o ekológiu a šetrenie
zdrojov, sme sa rozhodli spraviť
malú osvetu na internáte. Na
začiatok sme si pripravili základné
informácie o vode s prepojením
na zdravie, znečistenie vody a ako
bonus sme dodali informácie
v súvislosti s plastovými fľašami
a vodou. Praktická časť tejto
osvety bola zhotovená tak, že

sme do džbánu naliali vodu
z kohútika a kúpili sme čistú
balenú vodu. Keď prichádzali
študenti, dali sme im porovnať
chute týchto dvoch vôd. Výsledky
boli zaujímavé. Niekomu chutila
viac balená voda, inému voda
z vodovodu. Rozdiel v chuti bol
však minimálny. Týmto sme chceli
študentov
nabádať
k pitiu
lokálnej
vody
z vodovodu,
respektíve
z minerálnych
prameňov,
ktorých
je
na
Slovensku veľmi veľa. Balená
voda má naozaj veľký dopad na
životne prostredie. Už samotná
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Jakub Iždinský, Emil Ješko, Samuel Debnár
a Jakub Chudý pri osvete

výroba plastovej fľaše až po
dovoz pomocou kamiónov, má
značnú uhlíkovú stopu. Dúfame,
že sa naša snaha vyplatila a aspoň
niekto vymení plastovú fľašu za
sklenenú, zastaví vodu, keď si
umýva zuby a bude sa sprchovať
radšej, ako kúpať. Ďakujem
hlavne žiakom 2.B a 3.C za
pomoc.
Text a foto Miroslava Babíková, 4.C

Čo sme našli v lese
Hubárska sezóna 2018
Tak ako zvyčajne, aj tento rok
nám naša príroda ponúkla
množstvo zdravých a chutných
plodov, aké nenájdeme nikde, len
v lese.
Nehovorím
teraz
o čučoriedkach, brusniciach či
šípkach, ale práve o zdravých
a voňavých hríboch. Keďže tento
rok bol doslova bohatý na úrodu,
odzrkadlilo sa to aj na týchto
výnimočných
a
lahodných
lesných plodoch, akými huby
určite sú. Kvalitu a množstvo húb
dokonca
neovplyvnilo
ani
extrémne suché a teplé letné
počasie, ktoré spôsobilo, že sa
hubárska sezóna začala o čosi
neskôr, ako sme zvyknutí.
Možnosť presvedčiť sa o tom na
vlastné oči som dostal aj ja, keď
som sa len tak vybral do lesa na
posed trochu si oddýchnuť
a sledovať zver. Už cestou tam
ma „sprevádzala“ nádherná
a čerstvá vôňa húb, ktorá sa
niesla v jemnom vánku vetra.
Kráčal som teda strmým lesným
chodníčkom a po polhodine som

sa ocitol v dubine. Na chvíľu som
zastal a porozhliadol sa po okolí.
Vybral som si z ruksaku môj starý
poľovnícky ďalekohľad a zamieril
ním na neďaleký susedný kopec,
kde som po chvíli videl
prechádzať diviačicu so štyrmi
mladými prasiatkami. Potešil som
sa a povedal si, že keď ich chcem
pozorovať, musím byť na posede
skôr než prídu oni. Pridal som
teda do kroku a asi po desiatich
minútach som vyšiel na malú
čistinku, ktorá bola celá „posiata“
voňavými hríbmi. V tej chvíli som
si spomenul na mamine slová,
aby som si zobral so sebou košík,
ale ja som ju nechcel poslúchnuť.
Zastal som a rozmýšľal, či
pokračovať ďalej v ceste na
posed, alebo zbierať huby. Po
chvíli som si povedal, že možností
na pozorovanie zvierat bude ešte
dosť, no nájsť toľko hríbov na
jednom mieste sa hocikde len tak
nevidí. A navyše v tých dňoch,
keď sa všetci vášniví hubári
chválili so svojimi úlovkami, som
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ani ja, ako jeden z nich, nemohol
byť výnimkou. Preto mi teda
nezostávalo nič iné len zvesiť môj
ruksak z pliec a ponúknuť sa
krásnymi dubákmi a kozákmi,
ktoré boli všade okolo mňa.
Samozrejme, ako budúci lesník
som si uvedomil, že nemôžem len
tak
ľahostajne
a bezhlavo
vyzbierať všetky hríby, ktoré som
tu našiel a preto som niečo
nechal aj pre prírodu a ostatných
kamarátov
hubárov,
ktorí
tadiaľto pôjdu. Keď som naplnil
ruksak už sa stmievalo a ja som
sa s dobrým pocitom, že som
niečo zdravé „ulovil“, pobral
naspäť domov. Na druhý deň ma
čakalo kopec práce s čistením
a sušením týchto lesných plodov,
ale neľutoval som to. Naopak, bol
som rád ,že som spojil (ako sa
hovorí) prijemné s užitočným!
Veď koniec koncov – posúďte
sami.
Text a foto Patrik Pavla, 4.A
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