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Tak. Opäť ďalšie číslo. Zubami nechtami.
 Ono sa to povie, napísať časák... Keď
pôvodná inšpirácia trochu opadne, kvôli
nedostatku záujmu, stane sa koníček
naozajstnou drinou. Zišla by sa nám aj
vaša pomoc. Nové nápady, myšlienky,
chuť niečo vytvoriť.
Školský časopis je úžasný priestor.
Môžeme v ňom mať presne to, o čom
chceme čítať a čo chceme, aby čítali
ostatní. Máme možnosť vyjadriť seba
samého, máme možnosť svojimi
článkami alebo obrázkami niekoho
potešiť, inšpirovať, oboznámiť ho so
životom školy, udalosťami, ktoré možno
ani nepostrehol. Dáva nám priestor na
spoluprácu, možnosť rozvíjať svoje
komunikačné schopnosti, schopnosti
práce s počítačom... Jednoducho je to
priestor pre nás. Čosi, v čom môžeme
vyjadriť naše myšlienky, postoje, názory

– v tej najčistejšej forme, aká sa len dá.
Len s najmenšou cenzúrou, ktorá
väčšinou spočíva len v oprave „íčok“
a gramatických chýb. Máme možnosť
jedným článkom zmeniť pohľad druhých
na svet. Pomôcť mu byť lepším. Sám byť
lepším. Cez pár papierov zviazaných
dokopy. Cez zopár čiernych písmenok
vytlačených na bielom papieri. Sami si
môžeme vybrať, čím všetkým tento
papier
popíšeme.
Čím
všetkým
prispejeme, čo všetko dáme... Svetu.
Ostatným. A tým aj sami sebe. Rozvíjať
sa. Byť takým, akým chceme byť. Mať
odvahu takým byť. ROZVÍJAŤ SA. Ako
rastlinka... a potom kvitnúť. 
(ak sa chcete rozvíjať, ak chcete niečo
vytvoriť, ak chcete niečo napísať,
uverejniť
a poslať
ďalej
svoje
myšlienky... napíšte nám)

2016
Ako každý rok, tak aj tento
sa 7. – 11. septembra v Štiavnici
konali Salamandrové dni – oslavy
baníkov,
hutníkov,
lesníkov,
oslavy banskoštiavnickej histórie.
Program bol pestrý, mohli
ste sa napríklad zúčastniť bazára
(ne)potrebných vecí v Kammerhofskej dielničke, nakuknúť do
Salamander

otvorených dverí Slovenského
banského archívu alebo sa
zúčastniť Salamandrového sprievodu,
bez ktorého by sme si Salamandrové
dni nevedeli ani predstaviť.

európskych miest, bola už vtedy plná
zábavy a dobrej nálady – zachovali sa
správy
o rôznych
veselých
a roztopašných sprievodoch mestom.

História tradície Salamadrového
sprievodu siaha až do 17. storočia.
Banská Štiavnica, v minulosti jedno
z najbohatších
a najvýznamnejších

Najväčšiu
slávu
a vážnosť
Banskej Štiavnici však priniesla Banícka
akadémia,
prvá
vysoká
škola
technického zamerania vo svete.
Vznikla v roku 1735 vo vtedajšom
Uhorsku pod vedením Samuela
Mikovíniho.
Študenti a poslucháči tejto školy, ktorá
sa neskôr stala Baníckou a lesníckou
akadémiou, dodali Banskej Štiavnici to
správne
čaro.
Vytvorili
nové,
študentské zvyky, tradície a pravidlá,
ktorými výrazne zasahovali do jej
života.

naša škola, predtým budova nového lesníckeho
odboru na Baníckej akadémii

Obrázky: http://www.mgphoto.sk/
http://www.banskastiavnica.travel/co-vidiet-2/miesta-pamiatky/akademia-botanicka-zahrada/
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Jedným takýmto zvykom boli aj povestné
Salamandre, konajúce sa pri vážnych
a slávnostných príležitostiach.

Názov
Salamandrového
sprievodu
je
odvodený od pohybu jašteričky – salamandry
škvrnitej. Napodobňujúc jej pohyb prechádza sprievod z jednej strany ulice na druhú,
čo pri osvetľovaní dobovými svietidlami vytvára pôsobivé a efektné divadlo. Pohybuje
sa v ňom niekoľko stovák postáv znázorňujúcich hlavne prácu a život baníkov
a občanov Banskej Štiavnice.

Tento rok sa nám aj počasie vydarilo, v sprievode sa stretli všelijaké postavičky: vojaci,
baby na koňoch, pisári, smrť, pekárka, väzni, sudcovia... Ľudia vyšli do ulíc a nechali
sa unášať obrovskou salamandrou vlniacou sa starodávnymi banskoštiavnickými
ulicami. Štiavnica opäť ožila už trochu zabudnutou slávou a opäť sa ukázala v plnej
kráse, ktorou kedysi očarila aj zaľúbeného Sládkoviča. 
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Lesníci z Banskej Štiavnice
na poľovníckom koncerte v Dolnom Rakúsku
V dobe mobilov a moderných komunikačných technológií, si už ani nedokážeme
predstaviť, aké ťažké bolo kedysi dorozumievať sa na veľké vzdialenosti.
Ovládanie poľovných signálov rozhodovalo nielen o úspechu a neúspechu
poľovačky, ale niekedy aj o živote a smrti. Pred
otvorením, počas, ale aj po skončení poľovačky,
zvuky hudobných nástrojov - poľovných rohov,
slúžili nielen pri organizácii poľovačky, ale dotvárali
tú
nádhernú,
neopakovateľnú
atmosféru
spoločných lovov. Dnes sa poľovnícke fanfáry
okrem poľovačky používajú aj pri rôznych
slávnostných udalostiach. Vynikajúci rakúsky
profesionálny sokoliar Josef Hiebeler / každoročný
účastník Lovov s orlami organizovanými SOŠL v
Banskej Štiavnici/ sa už niekoľko desaťročí snaží
oboznamovať širokú
verejnosť so sokoliarstvom a s poľovníckymi
Josef Hiebeler
tradíciami, ktoré sú podľa neho kultúrnym
dedičstvom každého národa. V duchu tejto
myšlienky sa niesol aj Veľký poľovnícky
koncert, ktorý zvýraznil prekrásny augustový
večer v dolnorakúskom centre sokoliarstva
a dravcov na zámku Waldreichs. Úctu
poľovníckej hudbe pred viac ako tristodvadsať
platiacimi návštevníkmi svojím vystúpením príprava na vystúpenie v historickej
kaplnke zámku
preukázalo 10 skupín tvorených 60
hudobníkmi. Trubači z Rakúska, Nemecka, Čiech, Francúzska a Slovenska zahrali
2 – 3 skladby, ktoré boli
sprevádzané ukážkami sokoliarstva
a jazdeckého umenia. Trubači zo
Strednej odbornej školy lesníckej
v Banskej
Štiavnici
Štefan
Petrikovič, Monika Malatincová,
Terézia
Haviarová
a Valentín
Priehoda,
predstavili
publiku
Oravskú fanfáru od M. Olosa,
vystúpenie pred publikom
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Hymnu slovenských poľovníkov od E. Hatiara a skladbu Gloria z Hubertovskej
omše B dur od P. Vacka. Ich vystúpenie, ktoré sprevádzal nadšený potlesk,
vyvolalo veľký záujem tamojšieho publika o našu školu a mesto Banská
Štiavnica.
-nvFoto: Matúš Malatinec
http://www.jagd.zwettl.at/page.asp/-/252.htm, http://www.vlajky.szm.com/R/vlajka-rakusko.htm

ukážka sokoliarskeho umenia

alpské rohy
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V článku o Veľkom poľovníckom
koncerte ste sa dočítali, že pán Josef
Hiebeler, ktorý je vynikajúci rakúsky
profesionálny sokoliar, je každoročný
účastník Lovov s orlami v Banskej
Štiavnici. A tu si môžete prečítať ako
prebiehali minuloročné lovy.

nohy. Nie však smola lebo na konci lovu
bola vo výrade kráľovská štvorka: zajac,
diviak, srna a líška.
Druhý deň sa lovilo v Sebechleboch.
Ráno som sa pridal k ostatným lovcom
a honcom a autami sme sa presunuli
do revíru. Na nástupe som po prvýkrát
uvidel všetky orly pohromade. 12
lovcov s nedočkavými a po love
túžiacimi orlami neveštilo nič dobré pre
srny a líšky, ktoré sme mali povolené
loviť. Prvý pohon sme postavili rovno
od dediny smerom do mierneho kopca
cez pole. Hneď po začiatku pohonu
vybehli z kríkov na okraji poľa dve srny.
Vypustený orol však nedokázal uloviť
ani jednu z nich. Celkovo nám prvá časť
pohonu nevyšla, preto sme sa
presunuli. Na opačnej strane ovocného
sadu sa nachádzal starý, neobrábaný
vinohrad, tvorený trnkami, malinčím
a černičím. Tentokrát sme tlačili zver
hore kopcom na pole. Prechod cez
húštinu bol namáhavý, no dával nám
nádej na dobrý úlovok. Už po pár
metroch tesne predo mnou prebehla
laň, zo všetkých strán vyskakovalo
srnčie, ktoré vyhnali honci, rozostavení
dosť ďaleko od seba a tak veľmi často

31. sokoliarske stretnutie žiakov,
absolventov a priateľov SOŠL v Banskej
Štiavnici sa konalo v dňoch 2. až 4.
decembra 2015.
Už tradične sa lovu zúčastnili
sokoliari z Rakúska a Českej republiky.
Lovilo sa s orlami, čo podujatiu ešte
pridalo na atraktivite.
Prvý deň sa organizoval lov
v poľovnom revíri v Žemberovciach.
Ráno lovci aj honci nasadli do áut a
presunuli sa do cca 35 km vzdialeného
revíru na predhorí Štiavnických vrchov.
Na nástupe nás poľovný hospodár
privítal a oznámil dva pohony. Orliari sa
rozostavili vo veľkom oblúku okolo
pohonu, honci sa natiahli do línie a na
pokyn sa začalo hnať. Hnalo sa malými
lúčkami, ale aj cez pásy tŕnia a černičia.
Najhoršie sa však kráčalo cez zorané
polia, kde sa blato doslova lepilo na
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prebiehali dozadu cez nich. O tom, že
revír je dobre zazverený, svedčili aj
časté výlety bažantov. Lovec s orlom,
ktorý sa postavil na pole za nami, využil
svoju šancu a pustil svojho dravca. Orol
bez zaváhania vyrazil a ja som mal
možnosť sledovať voľný let predátora,
kráľa výšin a jeho úspešné ulovenie
srny. Sám som sa počas týchto lovov
presvedčil , že nie vždy sa to orlovi
podarí. Tých útokov bolo veľa, no šanca
je tak 50 na 50. Kým sme sa predrali cez
tie nepriechodné húštiny, vyhnali sme
ešte niekoľko sŕn a hromadu bažantov.
Po skončení tejto časti pohonu sme sa
autami presunuli na miesto tretieho
pohonu. Tento bol kratší, ale išli sme
v dosť strmom svahu. Navyše nám
cestu križoval potok. Ešte počas
presunu od áut sa dvaja či traja lovci
pokúšali uloviť srny, ktoré sa pásli na
okraji lesa, no srny boli šikovnejšie.
Tento pohon nebol veľmi atraktívny
a videli sme menej zveri. Zaujímavý bol
hlavne jeleň s parožím omotaným

budú mať šancu vidieť útok orla. Prvý
pohon bol veľmi úspešný a ulovili sa až
tri srny. Druhý pohon bol vedený
smerom späť, opačnou stranou Kalvárie
a opäť bol úspešný. Ulovili sa ďalšie tri
srny, no každý z lovcov aj niekoľkokrát
púšťal svojho orla, takže všetci mali
šancu. Lovci boli s týmto dňom
nadmieru spokojní. Navyše, honci mali
možnosť vidieť niekoľko nádherných
útokov. Tento deň sa zúčastnilo najviac
žiakov a to okrem členov sokoliarskeho
aj
členovia
poľovníckeho
a
kynologického krúžku.
Záver 31. ročníku lovov SOŠL sa už
tradične konal pred študentským
internátom. Dvanásť orliarov so svojimi
dravcami, my, účastníci tejto jedinečnej
akcie, štvrtáci s rodičmi, ktorí mali
práve
svoju
stužkovú,
obkľúčili
netradičný kruhový výrad. Slová vďaky,
uznanie honcom aj dobrej organizácii.
Za tri dni lovov sa ulovilo 11 sŕn, 1 líška,
zajac a prasa. Záverečné fanfáry to
povedali za nás všetkých:

akýmsi motúzom. Po skončení pohonu
sme na Starej hore pri kostolíku
poľovnými signálmi vzdali hold ulovenej
zveri a v štýlovom vinárskom domčeku
nás štedro pohostili.
Posledný deň sa konal lov
v školskom revíri za Kalváriou. Tu bola
najväčšia pravdepodobnosť, že aj honci

sokoliarstvo celosvetové dedičstvo UNESCO

Poctu poslednú skladáme zveri, Lovene
vďaku za dobrý revír. Sosnou povievaj
vetrík voňavý, ďaleko zanes naše Halali...
Martin Malatinec, 2.A
Foto: Richard Šlachta, 2.A
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Aj v tomto roku naša škola
zorganizovala pre svojich žiakov,
absolventov a priateľov, už 32.
sokoliarske lovy. Počas troch dní mohli
žiaci vidieť lovcov s orlami pri love na
srnčiu
zver a líšky v poľovných
revíroch Žemberovce, Sebechleby a v
Školských lesoch za Kalváriou.

Filip Luštiak II.A
Ktorý deň lovov bol podľa teba
najlepší?
Najlepší deň bol piatok, pretože bol
najľahší pre nás, honcov. Navyše som
mal možnosť
vidieť viac pekných
útokov...

O svojich zážitkoch z lovov nám
porozprávali žiaci II.A Richard Šlachta a
Filip Luštiak.

Porovnaj
minuloročné
tohtoročnými …

Richard Šlachta II.A

lovy

s

Tento rok sa na lovoch zúčastnilo viac
lovcov /13-15/ s dobre zalovenými
orlami, tzv. ´´zajačiari´´ ostali doma...
Ulovilo sa teda aj viac kusov lesnej

Ktorých dní si sa zúčastnil?
Zúčastnil som sa všetkých troch dní.
Ktorý z dní bol pre teba ako pre
„diváka“ najzaujímavejší?
Najlepší bol podľa mňa lov v Štiavnici.
Určite kvôli prostrediu, ale hlavne sme
videli veľa pekných útokov. Každý mal
možnosť si aj niekoľkokrát pustiť
dravca... veľa z nich aj úspešne...
Ktorý deň bol naopak najťažší a prečo?
Druhý. Lov v Sebechleboch. Terén bol
dosť náročný. Hnali sme hlavne cez
spustnuté vinohrady zarastené hustými
kríkmi a černičím. Nemohli sme teda
vidieť ani toľko útokov.

„Lovu zdar!“ „Weidmannsheil!“
„Good luck!“

zveri, hoci sa lovilo v rovnakých
revíroch. Oproti minulému roku sa
neulovil ani jeden kus diviačej a zajačej
zveri. Prialo nám aj počasie. Bolo síce
chladno, ale aspoň menej blata.

V ktorom revíri sa ulovilo najviac
kusov lesnej zveri?
Najviac kusov bolo v našom, školskom
revíri. Ulovilo sa desať kusov srnčej .
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Čo ťa viedlo k tomu, aby si sa zapojil
do tejto akcie?
Hlavne to, že som sokoliar. Chcel som
vidieť skúsenejších lovcov pri práci s
dravcami.
Kto boli pre teba najzaujímavejšie
mená medzi lovcami?
Určite Peter Križan /absolvent našej
školy/, ktorý si doniesol jedného z
najskúsenejších orlov EU /za 10 rokov
má s ním ulovených vyše 200 kusov
srnčieho a cez 80 líšok/ a Jaroslav
Kanát / taktiež absolvent/, ktorý s
manželkou a synom vedie úspešnú
sokoliarsku scénu pri Rimavskej Sobote.
Zaujali ma tiež zahraniční lovci z Česka/
profesionálni zamestnanci Biologickej
ochrany letísk ČR/, Rakúska a Slovinska.

Sebechleby – úspešný lov.
Zľava: Franz Schüttelkopf, Lukáš Víglašský,
Michael Holzfeind a zamaskovaný sokoliar.

Prezradíte nám bilanciu úlovkov?
Boli to doteraz najúspešnejšie lovy. Za
tri dni sa ulovilo 19 kusov srnčej zveri a
Franz Schüttelkopf
2 líšky.
Za rozhovor ďakuje Martin Malatinec, 2.A
Foto: Štefan Petrikovič

Atmosféra pred slávnostným výradom v PZ Žemberovce.
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Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg,
sa Európsky deň jazykov (EDJ)
oslavuje každoročne 26. septembra
už od roku 2001.

Prečo oslavujeme Európsky
deň jazykov?
• Upriamujeme tým pozornosť
verejnosti na význam výučby a
učenia sa jazykov, aby sme lepšie porozumeli plurilingvizmu a interkulturalite.
• Podporujeme bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy
• Podporujeme školské a mimoškolské celoživotné jazykové vzdelávanie

Vedeli ste, že...?
• Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných
európskych jazykov
• Najväčším počtom jazykov sa hovorí v Ázii a v Afrike
• Najmenej polovica svetovej populácie je bilingválna alebo plurilingválna, t.j.
ľudia rozprávajú alebo aspoň rozumejú rozprávaniu v dvoch alebo viacerých
jazykoch
• Znalosť dvoch jazykov uľahčuje učenie sa ďalších jazykov, zlepšuje a zdokonaľuje
proces myslenia.

Ako sa oslavoval Európsky deň jazykov na Strednej odbornej
škole lesníckej v Banskej Štiavnici?
Lesáci si zmerali svoje sily vo vedomostnom kvíz „Jazyková rôznorodosť“. Súťažiaci
zodpovedali otázky, ktoré preverili ich zručnosti v niekoľkých jazykoch. Žiaci
vytvorili družstvá (zelení, žltí a červení), ktorých snahou bolo získať čo najväčší
počet bodov za správne odpovede k otázkam zameraným predovšetkým na tému
jazykov a Európy. Súťaž bola napínavá do poslednej chvíle a o víťazoch rozhodla
posledná súťažná úloha – skladanie kreslenej mapy Švajčiarska.
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v 2.A súťažili s veľkým nasadením
najlepší v 2.A Andrej Sabol, Marek Kunst, Ľuboš Baláž,
Adam Banák a Peter Ursíny

svoje sily si zmerali aj v 1.B

so zapisovateľkou Miou Babíkovou z 2.C bol v bodoch
poriadok
http://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sk-SK/Default.aspx
http://www.karriere.at/blog/sprachen-lernen-tipps.html
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Častušky 4.A

Ing. Ivan Mesároš

Mgr.Denisa Prokeinová, PhD
Daniel Ondrejovič
Hokejista celým telom,
to je Dano s jasným cieľom.
Trénuje on trikrát do dňa,
ako vypiť všetko do dna.
Jeho úder ten má silu,
ale tvár má aj tak milú.

Lukáš Dvorský
Do Pliešoviec chodieva,
Lenku v srdci nosieva.
Na vajdu sa zvykne hrať,
s cigánkami stretávať.
Maroš mu je ako brat,
oni sú jak Pat a Mat.

Adam Bezányi
Veľká hlava, dlhé vlasy,
zbadá dievča, hneď sa
splaší.
Húlku sa on neučí,
Janku drží v náručí.
Na fiatke chodieval,
chlapcov v kufri nosieval.

Matej Mazúch
Maťko to je malý škriatok,
uteká zo školy v piatok.
Podľa stopy určí vek,
múdry je on veru hneď.
Chválenkár veľký je,
Magdušku on miluje.
Papuľkou on melie nám,
je to proste Očovan.

Július Szarka
Ďuso to je poľovník,
v trúbení ho nedá nik.
Na fiatke všade prejde,
aj keď mu v nej motor
nejde.
Oči na nás vypúli,
maďarčinou ohúri.

Ján Heveš
Jano to je frajer veľký,
on má rád len pekné
dievky.
Zo Sucháňa pochádza,
na Ignise dochádza.
Na fúriku jazdí rád,
keď ho vozí kamarát.

Marian Vaněk
Maňo to je potvora,
lozí dievkam do dvora.
Cigaretku zahadzuje,
ďalšiu si hneď pripaľuje.
Borovičku obľubuje,
niekedy ho domorduje.

Frederik Páleník
Feďo to je večné dieťa,
sprostosti vždy v škole
splieta.
Keď ho Mazúch vytočí,
Feďo mu hneď zakvačí.
Na octavke driftuje,
Mundy ho vždy dobije.
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Alex Csolti
Na futbale veľká hviezda,
keď raz začne, nevie
prestať.
Sluchátka mu v ušiach
bijú,
nechýba tam, kde pijú.
Bavoráčik sa mu páči,
ku šťastiu mu len to stačí.
Martin Daniel
Matúš núka tuzemákom,
vysmeje ho kapitánom.
Keď si jeden uleje,
duša sa mu zachveje.
Biele supry stále leští,
keď je blato besne vreští.

Róbert Polgári
Poľovník či futbalista,
každá strela uňho istá.
Úlovkom sa vždy chváli,
vareškár ten sa mu máli.
S Ďusom v škole vysedáva,
po maďarsky mu nadáva.

Matúš Ondrejka
Matúš to je triedny
maskot,
niekedy je celkom na šrot.
Vínko si on popíja,
poháre on rozbíja.
Je to veru číslo riadne,
opije sa potom spadne.

Matúš Babic
Bakša triedny superman,
nechodí však nikde sám,
vôkol seba má vždy
bandu,
postará sa im o srandu.
V legínkach si pobehuje,
veselo si pospevuje.

Tibor Kubenko
Ze Záhori došel k nám,
je on s nami kamarát.
Šem tam on k nám
prichodí,
pálenka ho nabudí.
S lukom sa on zahráva,
na nervy nám vyhráva

Daniel Kopáčik
Dano veľký pilčík je,
občas si aj vypije,
spieva veru veľmi rád,
s pálenkou je kamarát.
Vypiluje z dreva zveri,
Dano si vždy proste verí.

Maroš Ferko
Maroš Ferko chlapec
žiarsky,
nedotkol sa nikdy marsky.
V zadu sedí poslúcha,
s Lukášom si pohuta,
karty oni drtia stále,
prestávky sú im malé.

Michal Lipták
Miško je náš makač,
učí sa a nie je flákač.
Kiu sportage chová
plynom,
stala sa novým
Štiavnickým divom.
Po svete on poletuje,
na matike exceluje.
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Martin Gatial
Gatko je náš humorista,
s ním je stále sranda istá.
Každé ráno si rád pospí,
triedny sa vždy naňho
zlostí.
Škola tá ho neláka,
radšej si dá panáka.

Stano Mitter
Vydra veľké zviera je,
z fľaštičky si vypije,
v diktáte on bezpochyby
narobí samé chyby,
vydra behá, skáče ,trieli,
isto je to chlapec smelý.

Martin Bako
Brada veľká, hlava štvorec,
je to veru veľký borec.
Na srandičky veľmi žhavý,
k učeniu sa nedostaví.
Na hodinách vpredu sedí,
učí sa len kedy - tedy.

Jozerf Maršálek
Jožko dievkam marsku dá,
bylinky im nazbiera.
U Jožka sa fľaška nájde
a keď nie, kúpiť zájde.
Tibor ten mu uši píli,
behá za ním v každej chvíli.

Maroš Pomothy
Maroš to je trubač náš,
veď je predsa jeden z nás,
z Počúvadla chodí ráno,
vypije si veru áno.
Za Luckou on chodieva,
bohvie čo s ňou robieva.

Miloš Stupár
Miloš to je chlapec veľký,
z Hriňovej on pozná
dievky.
Gabiku má veľmi rád,
s Miškom je on kamarát.
Veľakrát si vypije,
pálenku on miluje.
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Častušky 4.B
Mgr. Ondrej Halan
Triedny náš to je veľký Šaman,
priezvisko má že vraj Halan.
S úsmevom nás vždy víta
Čaute kočky, bude bitka!
Vypiskuje veľmi rád,
je nám ako kamarát.

Filip Bartl
Na Renolte behá rád,
bľak je jeho kamarát.
Na nohách má biele
najky,
obháňa on mladé dievky.

Richard Brišák
Krátke gate v zime nosí
a po vonku behá bosý.
V záhrade on vždy býva
s úsmevom nám stále
kýva.

Michal Dolník
Jazyk sa mu stále moce,
pri odpovedi často
kokce.
Svaly chce mat' riadne
veľké ,
v golfe ich však
nenaberie.

Matej Ernek
Erny to je plavec veľký,
rozváža on všetky
dievky.
Bude on raz veľká
hviezda,
keď plávania sa nikdy
nevzdá.

Michal Pavel Fraňo
Franky to je kanec veľký,
má rád všetky krásne
dievky.
Zadočky stále obzerá,
i keď na to nevyzerá.

Milan Gazdík
Videl New York už,
bude z neho veľký muž.
Star Wars je preň
srdcovka
a mercedes tutovka.

Milada Geregová
Vlasy dlhé až po riť,
na koni je odborník.
Po lúke by behala
a kvetinky zbierala.

Barbora Geričová
Byť drzá jej nevadí,
svoj názor vždy prejaví.
Hlodavce rada má,
vždy sa o ne postará.
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Michal Gregor
Gregči to je futbalista,
lopta v bráne je vždy
istá.
Kričí, bľačí, vybľakuje,
vlásky si furt
upravuje.

Viktória Gyetvenová
Čierne tričko, nohavice,
úsmev ťahá až po líce
S Mirkou verná
družníčka,
Metal je jej muzička.

Terézla Haviarová
Terka naša mamina,
modrooká dievčina.
Trúbi ona veľmi rada
z každého má
kamaráta.

Marek Hýravý
Vínko, pohár, štamprlík,
neprekoná ho žiaľ nik.
Je chlapec ako hora,
zjedol by aj polku vola.

Patrícia Chudicová
Paťka naša malinká,
chutí je len pálinka.
Úsmev ťahá až do
kolien,
z „Kľenovca“ chodí cez
„Zvoľen“.

Lynda Paulíková
Keď sa smeje nemá oči,
vlasy nosí vo vrkoči.
Keď preberáme náuku
lúšti vzadu sudoku.

Michael Kozlok
Koza, koza, kozička
od prváku zarástla mu
hlavička.
Je to veľký humorista
hubou melie dozaista.

Michaela Krajčovičová
Je blond a má hnedé
očká,
Miška to je skrátka
kočka.
Rada spieva, tancuje ,
psíky ona miluje.

Miroslava Martincová
Zo Záhoria ona je,
Mirka spánok miluje.
Do mobilu stále čučí,
veľa sa toho nenaučí.

Tomáš Kubal

Erik Kadeřábek
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Peter Pobori
Peťo Ulin kamarát,
v sokoliarni on je rád.
S vtákmi sa tam stále
hráva,
bosé nohy vždy on
máva.

David Sojka
Dávid to je ľajdák náš,
v škole ho často
nezbadáš.
Ak sa tam raz objaví,
učiteľov pobaví.

Kamil Suja
V škole stále vyspáva,
nejeden profesor mu
za to nadáva.
Poľovačky on má rád,
s horárom je kamarát.

František Tóth
Ferko veľký milovník,
bude z neho poľovník.
Ulovil aj Miušku,
keď mu prišla na
mušku.

Branislav Sečkár
Braňo to je veľký
makač,
na dievčence on je
lapač.
Telocvičňu má veľmi
rád,
s hrazdou je dobrý
kamarát.

Denis Molnár
Basketbal on často
hráva,
no nerád však
prehráva.
Na lavici stále spáva,
šiltovku na hlave máva.

Adrián Galko
Očká má sťa sovička,
bolieva ho hlavička.
Že vraj on dosť tichý je,
no rád si s nami vypije.

Andrej Berky
Andrej to je kulturista,
šušťáky nosí dozaista.
Jeho sen je medicína,
bude to však veľká drina.

Lucia Slamková
Bosorka je podľa mena,
no Lucka je dobrá žena.
Rada svoju lásku má,
keď jej krásnu pusu dá.
Jakub Tomko
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sme sa všetci zišli v spoločenskej
miestnosti, kde nás srdečne privítali
a podrobne
nás
oboznámili
s programom, ktorý si pre nás na celý
pobyt pripravili. A bol sa na čo tešiť.
Hneď prvý deň sme sa ešte vyčerpaní
z cesty, ale s veľkým záujmom vybrali
v sprievode
nemeckých
lesníkov
a našich
pani
profesoriek
na
prechádzku po lese v okolí Schöntalu.
Prechádzka po lese bola veľmi
príjemná a zaujímavá a všetkým nám
po dlhej ceste padla vhod. Na druhý
deň, teda v sobotu, sme všetci vstávali
dosť skoro, pretože sme mali
naplánovanú spoločnú poľovačku a na
túto časť programu som sa tešil

Tak ako každoročne, aj tento rok sa
žiaci prvých až tretích ročníkov našej
lesníckej školy zúčastnili výmenného
pobytu, za účelom odbornej praxe
v Spolkovej
republike
Nemecko,
v malebnom nemeckom mestečku
Schöntal. Odchádzali sme celí vytešení,
presne 24. novembra vo štvrtok
o deviatej večer a do cieľa sme dorazili
na druhý deň o jedenástej doobeda.
Cesta bola dosť dlhá, lebo do Schöntalu
to bolo podľa môjho odhadu 887
kilometrov. Cestu sme si spestrili po
svojom. Niektorí spali, iní pozerali
filmy a nakoniec sme bezpečne
docestovali. Na druhý deň sme síce boli
unavení z dlhej cesty, ale všetci sme
boli plní očakávania, čo si pre nás tento
rok Nemci pripravili. Ubytovaní sme
boli
v priestoroch
v blízkosti

Naša ubytovňa.

Po poľovačke.

nádherného historického kláštora
a všade navôkol bolo cítiť atmosféru
Vianoc. Nemci práve začínali stavať
tradičné vianočné trhy. Po ubytovaní

najviac. Počasie nám prialo. Nebolo ani
teplo ani zima a tak sme si poľovačku
naozaj užili. Na konci bol slávnostný
výrad, kde sme mohli porovnať naše
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poľovnícke
tradície
s nemeckými.
Strelilo sa trinásť kusov srnčej zveri,
jeden diviačik a jedna líška. Príjemné
bolo aj občerstvenie po poľovačke.
Ďalší deň sme si pozreli dve múzeá.
Prvé bolo múzeum moderného umenia
a potom
nasledovalo
múzeum
starožitného umenia. V pondelok nás
už čakala praktická časť nášho pobytu
a to sadenie ovocných stromčekov na
lúke. Nemci nám vysvetli postup a my
sme ochotne pomohli vysadiť celú lúku
stromčekmi. Popoludní nás čakala

v Stuttgarte, kde mnohí z nás neodolali
a nakúpili všeličo. V stredu nás čakala
opäť prax a venovali sme sa stavbe
oplôtkov pre sadenice duba, ktoré
slúžia hlavne na ochranu proti ohryzom
zveri. Našou úlohou bolo zatĺkať koly
a naťahovať pletivo. Po celkom
namáhavej práci
prišlo poobede

Na píle Karl Nied.

spestrenie v podobe exkurzie na pílu
Karl Nied. Prehliadka píly, kde nám
ukázali celý postup spracovania dreva
a stroje, bola mimoriadne zaujímavá.
A deň sa ešte nekončil. Na záver nás
privítali na miestnom riaditeľstve
Hohenlohekreis
a pri
chutnom
občerstvení nám porozprávali o histórii
a súčasnosti tejto oblasti Nemecka. Vo
štvrtok, žiaľ už predposledný deň
pobytu, nás čakala posledná prax. Jej
náplňou bolo vypiľovanie a prerezávka
v lesných porastoch, pričom sa
vypiľovala hlavne lieska. Po práci sme
sa zahriali pri opekačke. Príjemný ohník
nám v tento mrazivý deň prišiel veľmi
vhod. Zaujímavá bola aj exkurzia
v poľovníckom kaštieli v Ludwigsburgu.
Posledný deň nášho pobytu sme sa po
dobrých raňajkách pobalili, poďakovali
a rozlúčili s Nemcami. Ďakujeme aj pani
profesorke Smutnej a Gálikovej za
zaujímavý týždeň. Všetci sa už tešíme
na ten budúcoročný.

Prechádzka automobilovou históriou.

exkurzia
do
lesa
s lesníckou
prednáškou. V utorok sme mali
pripravenú návštevu „Domu lesa“, kde
sme sa z úst pána Dietza a pána Herba
dozvedeli, ako v Nemecku približujú
verejnosti prácu lesníka, les a jeho
význam. Popoludní sme išli do
Merzedes-Benz múzea a tu sme si my,
chlapi, prirodzene prišli na svoje. Mohli
sme tam vidieť historický vývoj auta až
po jeho súčasnosť. A samozrejme,
nevynechali sme ani vianočné trhy

Text a foto: Patrik Pavla, 2.A
Vianočné trhy a ich nádherná atmosféra.

Obrázok: https://de.wikipedia.org/wiki/Flagge_Deutschlands
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Z činnosti turistického krúžku v školskom
roku 2015/2016

Ľubietovská Bukovina

V školskom roku 2015/2016 sme oživili na našej škole turistický krúžok. Našli
sme sa, niekoľko spriaznených duší posadnutých horami, pobytom v prírode
a lezením po skalách. Prvý spoločný výlet bol jesenný výstup na Sitno spojený
s ukážkami lezenia na tamojších andezitových stenách. V trošku nepríjemnom
počasí si všetci vyskúšali o čom je lezenie v sychravom počasí.
Koncom septembra sme dohodli s pani
riaditeľkou Združenej školy obchodu,
služieb a lesníctva voľný vstup na umelú
lezeckú stenu v tamojšej telocvični. Celý
školský rok sme mali umelú stenu
k dispozícii každý pondelok od 16.00 do
18.00. Stena sa stala naším tréningovým
prostriedkom a miestom pravidelného
stretávania. Postupne sme sa naučili
používať lezeckú techniku, oboznámili
na umelej stene
sme sa s výstrojom a výzbrojou. Naučili sme sa istiť, zlaňovať a pracovať
s lezeckým materiálom. Niečo sme sa naučili o prevej pomoci a záchrane v horách.
Samozrejme, že sme si všetci postupne zdokonaľovali techniku a zo všetkých sa
vykľuli celkom zdatní lezci.
Okrem umelej steny sme boli aktívni aj v prírode. Niekoľko krát, keď nám to
dovolilo počasie, sme boli liezť v krásnom a príjemnom prostredí na skalkách na
Poghause, v masíve Sitna. Prírodná skala a podmienky niektorých prekvapili, ale aj
nadchli pre ďalšie dobrodružstvá v prírode.
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Keďže sme krúžok turistický, tak sme zažili
aj peknú turistiku. V apríli 2016 sme
absolvovali dvoj-dňový prechod masívu Poľany
z Detvy do Strelník. Vystúpali sme z centra
Detvy, cez Kalamárku až na vrchol Zadnej
Poľany. Postupne sme prechádzali krásnou
a veľmi
zaujímavou
rezerváciou
s prirodzenými, pralesovými lesmi. Všimli sme
si bohatosť a diverzitu človekom nedotknutých
porastov. Trošku sme sa aj báli medveďa.
Vydržali sme nevľúdne počasie, dokonca nás
trochu zasnežilo. V noci sme bivakovali
v opustenej kolibe na vrchole Ľubietovskej
Bukoviny a na ďalší deň sme prechod ukončili
zostupom do civilizácie, ani sa nám tam veľmi
nežiadalo...

Heňo na Poghause

Cez letné mesiace sa členovia krúžku venovali svojim aktivitám individuálne. Prešli
pohoriami, bivakovali v prírode a niektorí sa zdokonaľovali aj v lezení na kurzoch.
Užívali si slobodu, priestor, sebarealizáciu a voľnosť v prírode. A o tom to je.
Turistický krúžok v školskom roku 2016/2017 pokračuje vo svojej činnosti. Vďaka
ústretovosti pani riaditeľky SOŠ na Šoltésovej ulici máme k dispozícii lezeckú stenu
každý pondelok od 16.00 do 18.00. Tam sa môžeme stretávať, spolu sa niečo
o turistike a pobyte v prírode naučiť a počas zimných mesiacov si udržiavať
(nielen) lezeckú silu a techniku. Kým nám čas a počasie dovolí, určite vyrazíme aj
do blízkej či vzdialenejšej prírody. Opäť vymyslíme aj nejaký zaujímavý prechod
pohoria s bivakom vonku. Každý záujemca o dobrodružstvá v horách, v prírode či
na skalách je vítaný.
Text a foto: Michal Diviak

príprava večere

Rišo,Terka,Heňo
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22. septembra 2016 sme sa zúčastnili krajského kola
športovo-vedomostnej súťaže žiakov stredných
škôl
Banskobystrického samosprávneho kraja v orientačnom behu
Župná kalokagatia v Banskej Bystrici.

streľba zo vzduchovky

Kalokagatia (fyzicky krásny) je ideál harmonického súladu a
vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka.
Bol sformulovaný antickými Grékmi, pre ktorých bola telesná kultúra integrálnou
súčasťou kultúry spoločnosti. Preteku sa zúčastnilo 14 päťčlenných družstiev, ktoré si
zmerali sily na 3 km trati v areáli SOŠ pod Bánošom. Naše päťčlenné družstvo tvorili:
Matej Ernek 4.B, Terézia Haviarová 4.B, Matúš Babic 4.A, Petra Ferjancová 3.A, Marek
Hýravý 4.B. Na šiestich stanovištiach sme si preverili svoje vedomosti z topografie,
ekonomiky, histórie, práva, geografie, športu, zdravotnej prípravy, ako aj fyzickú
zdatnosť v hode granátom na cieľ, v streľbe zo vzduchovky, či behom v ťažkom
teréne. Naše družstvo obsadilo 2. miesto.
Text: Petra Ferjancová, 3.A, Foto: Norbert Soročina

naše úspešné družstvo: Matúš Babic, Terézia Haviarová, Marek Hýravý, Petra Ferjancová, Matej Ernek
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Autorka: Aďka Schusterová, 2.C
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V súčasnosti často počúvame, či čítame
vyjadrenia týkajúce sa fašizmu. Tento
termín sa používa v rôznych súvislostiach
a situáciách. Občas veľmi terminologicky
presne, občas ako nadávka a občas úplne
mimo. Čo teda fašizmus je?
V literatúre nájdeme veľa rôznych veľmi
komplikovaných definícií, ale aj veľmi zjednodušujúce teórie. Často záleží na uhle
pohľadu. Všetky definície však majú určité spoločné menovatele.
Fašistická ideológia má nasledovné základné znaky:
-

-

Fašisti veria (sú presvedčení), že žijú v období úpadku, dekadencii a v
degenerovanej spoločnosti
Fašisti veria (sú presvedčení), že demokracia zlyhala a oni bojujú za očistu,
vytvorenie novej spoločnosti a nastolenie nového spoločenského poriadku
Pri tejto „očiste“ je podľa fašistov potrebné odstrániť príčiny zodpovedné za
nedobrý stav vecí. Spôsob, ako očistu vykonať je v princípe vždy násilie
Podľa fašistov je za úpadok vždy zodpovedná nejaká reálna, alebo vymyslená
skupina, od ktorej je potrebné národ, štát „očistiť“ . Tieto skupiny sú často
označované ako „škodcovia“, či (na Slovensku) „paraziti“. „Škodcovia“ sa v čase
a v rôznych krajinách menia, mohli to byť Židia, Slovania, Nemci, Rómovia,
homosexuáli, bankári, kapitalisti, boľševici atď. atď..
Za „škodcu“ fašisti vedia označiť kohokoľvek, ak sa nejakým spôsobom odlišuje
od vyvolenej rasy, národa, etnika, sexuálnej orientácie a podobne
Odstránenie „škodcov“ môže byť založené na rasovom (nacizmus), kultúrnom,
či náboženskom princípe
Z histórie vieme, že ak je fašizmus úspešný tak nevyhnutne vedie ku genocíde
alebo odstráneniu neželaných skupín obyvateľstva

Ak by sme uvedené znaky zovšeobecnili, tak fašizmus je forma radikálneho
autoritatívneho nacionalizmu. Vyznačuje sa posadnutosťou predstavami
o rozkladajúcej sa spoločnosti, dekadencii, národnom potupení a úpadku.
Cieľom fašizmu je dosiahnutie utopického národného znovuzrodenia a akéhosi
„poriadku“. Prostriedkom na dosiahnutie takéhoto „dobra“ je paradoxne násilné
„odstránenie“, alebo „potlačenie“, alebo „obmedzenie“ určitej časti obyvateľstva
(„škodcov“).
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Zaujímavé a veľmi charakteristické sú aj štruktúry fašistických hnutí a organizácií.
Vždy je prítomný „vodca“ (führer), ktorý neobmedzene a manipulatívne skupinu
ovláda. Jeho podriadení „pešiaci“ vo vodcu doslova „veria“, slepo poslúchajú a sú
často ochotní vykonávať neuveriteľné činy. Práve schopnosť slepo poslúchať,
„veriť“ vo vodcu a v ideológiu, nechať sa manipulovať a slabšia schopnosť kriticky
myslieť je základným predpokladom, ako sa stať fašistickým „pešiakom“. Typickou
črtou fašistických hnutí je určitá „militantnosť“ – prezentovanie sa nastoľovaním
poriadku násilím, zostavovanie strážnych hliadok, či bojových skupín. Veľmi
typické je, že fašisti zásadne útočia len keď sú v presile a vyberajú si zásadne
slabšieho súpera. Radi sa „anonymizujú“ uniformami, oblečením, účesmi. Radi
okázalo demonštrujú svoju príslušnosť, „silu“ a odhodlanosť (pochody
v uniformách, symboly).
História fašizmu ako ideológie siaha až do polovice 19. storočia. Smutným
priekopníkom bol v Európe Benito Mussolini, taliansky zakladateľ hnutia Fasci
Italiani di Combattimento – talianskych bojových zväzkov . Boli to ozbrojené
bandy, ktoré mali v medzivojnovom období nastoliť „poriadok“ vo vojnou
rozvrátenom Taliansku. Práve oni dali hnutiu meno fašizmus (fasci – zväzky).
Mussolini inšpiroval jedného rakúskeho psychopatického maliara-natierača.

Výsledok poznáme – katastrofa, milióny mŕtvych, vojna. Počas druhej svetovej
vojny vládol fašistický režim aj na Slovensku. Dôsledkom, okrem iného, bola smrť
desiatok tisícov slovenských občanov.
Michal Diviak
Obrázky:
https://de.wikipedia.org/wiki/Tote_des_Zweiten_Weltkrieges,
https://ulaya.blogspot.sk/2015/07/neologismus-aber-nazis.html
27

LETOKRUHY – časopis pre lesníkov a všetkých, ktorí vedia čítať
Vydáva: ZIS pri SOŠL B. Štiavnica
Redakčná rada: Eleonóra Valovičová, Dagmar Dujková
Spolupracovali: Miroslav Ďurovič, Milan Gazdík, Martin Malatinec, Matúš Malatinec, Štefan
Petrikovič, Richard Šlachta, Denisa Prokeinová, Jana Lavríková, Patrik Pavla, Michal Diviak,
Petra Ferjancová, Norbert Soročina, Adriana Schusterová, Veronika Dudíková
Za materiálnu podporu ďakujeme: SOŠL B. Štiavnica
Tlač: ZIS
Toto číslo vyšlo: 31.12.2016
Náklad: 100 kusov

letokruhaci@gmail.com

